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درحالی که  می رسد  شما  به  شبهه ای  زودی  به  فرمودند:  صادق؟ع؟  امام 
که  کسی از آن نجات پیدا می کند  ید و تنها  پیشوای عیان و امام هدایتگر ندار

کرده، بگوید: به دعای غریق دعا 
ى ِدیِنَک« 1.

َ
ِبى َعل

ْ
ْت  َقل وِب  َثّبِ

ُ
ُقل

ْ
َب  ال ِ

ّ
»َیا اهَّلُل َیا َرْحَماُن َیا َرِحیُم َیا ُمَقل

 

کامل شدن ایمان می شود2 این  که موجب  امام صادق؟ع؟ درباره دعایی 
دعا را توصیه نمودند: 

َحَسِن 
ْ
 َو ال

ً
 َو ِبَعِلّىٍ َوِلّیا

ً
ٍد َنِبّیا  َو ِبُمَحّمَ

ً
ِکَتابا ُقْرآِن 

ْ
 َو ِبال

ً
ِم ِدینا

َ
ْسل  َو ِباْلِ

ً
ّبا »َرِضیُت  ِباهَّلِل  َر

ٍد َو ُموَسى ْبِن َجْعَفٍر  ِد ْبِن َعِلّىٍ َو َجْعَفِر ْبِن ُمَحّمَ ُحَسْیِن َو ُمَحّمَ
ْ
ُحَسْیِن َو َعِلّىِ ْبِن ال

ْ
َو ال

ِة ْبِن  ُحّجَ
ْ
َحَسِن ْبِن َعِلّىٍ َو ال

ْ
ٍد َو ال ِد ْبِن َعِلّىٍ َو َعِلّىِ ْبِن ُمَحّمَ َو َعِلّىِ ْبِن ُموَسى َو ُمَحّمَ

ًة«3. ِئّمَ
َ
َحَسِن ْبِن َعِلّىٍ أ

ْ
ال

ـُت َکْیـَف ُدَعـاُء 
ْ
یـِق ُقل َغِر

ْ
 َمـْن َدَعـا ِبُدَعـاِء ال

َّ
ـا ِإل  َیْنُجـو ِمْنَ

َ
 ِإَمـاٍم ُهـًدى َو ل

َ
ـٍم ُیـَرى َو ل

َ
 َعل

َ
َن ِبـا ٌة َفَتْبَقـْو 1 . »َسـُتِصیُبُکْم ُشـْهَ

 ِدیِنـَک«. کمـال الدیـن و متـام النعمـة، ج 2، 
َ

ـِی َعـى
ْ
ـْت  َقل ـوِب  َثّبِ

ُ
ُقل

ْ
ـَب  ال ِ

ّ
ـاُن َیـا َرِحـُم َیـا ُمَقل : َیـا اهَّلُل َیـا َرْحَ

ُ
 َیُقـول

َ
یـِق َقـال َغِر

ْ
ال

352،ح50. ص351- 

2 . هتذیب األحکام، )حتقق خرسان(، ج2، ص109، ح180.

3 . من ل حیضره الفقیه، ج 1، ص327، ح960.
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مورد والدتش شک  در  که  منتَظری  امام  امام صادق؟ع؟ در دوران غیبت 
که خیلی ها به شک و انحراف دچار می شوند این  و شبهه وجود دارد، دورانی 

کردند: دعا را بیان 
ُهّمَ 

َّ
الل َک  َنِبّیَ ْعِرْف 

َ
أ ْم 

َ
ل َنْفَسَک  ْفِنى  ُتَعّرِ ْم 

َ
ل ِإْن  َک 

َ
َفِإّن َنْفَسَک   ْفِنى   َعّرِ ُهّمَ 

َّ
»الل

ْفِنى  َعّرِ ُهّمَ 
َّ
الل َتَک  ُحّجَ ْعِرْف 

َ
أ ْم 

َ
ل َک 

َ
َرُسول ْفِنى  ُتَعّرِ ْم 

َ
ل ِإْن  َک 

َ
َفِإّن َک 

َ
َرُسول ْفِنى  َعّرِ

ُت َعْن ِدیِنى «1.
ْ
ل

َ
َتَک َضل ْفِنى ُحّجَ ْم ُتَعّرِ

َ
َک ِإْن ل

َ
َتَک َفِإّن ُحّجَ

ْفِنى  ُهّمَ َعّرِ
َّ
ْعِرْفَک الل

َ
ْم أ

َ
ْفِنى َنْفَسَک ل ْم ُتَعّرِ

َ
َک ِإْن ل

َ
ْفِنى  َنْفَسَک  َفِإّن ُهّمَ َعّرِ

َّ
و یا: »الل

ْم 
َ
َک ِإْن ل

َ
َتَک َفِإّن ْفِنى ُحّجَ ُهّمَ َعّرِ

َّ
ْعِرْفُه َقّطُ الل

َ
ْم أ

َ
َک ل ْفِنى َنِبّیَ ْم ُتَعّرِ

َ
َک ِإْن ل

َ
َک َفِإّن َنِبّیَ

ُت َعْن ِدیِنى«2.
ْ
ل

َ
َتَک َضل ْفِنى ُحّجَ ُتَعّرِ

1 .الکایف )ط - اإلسامیة(، ج 1، ص337، ح5.

2 .مهان، ج 1، ص342، ح29.



فهرست      |  11    |

پیش گفتار مؤسسه
احمد  نام  به  فردی  معاصر،  دوره  در  یت  مهدو دروغین  مدعیان  از  یکی 
از  به روایتی  با استناد  که  گاطع، معروف به احمد الحسن می باشد  اسماعیل 
کرم؟ص؟ را 24 تن دانسته  کتاب الغیبة شیخ طوسی؟هر؟، تعداد اوصیاء پیامبر ا

و از سویی خود را سیزدهمیِن آنان معرفی می کند. 
کردن ضعف سندی این روایت، عالوه بر انکار علم رجال،   ی برای مخفی  و
این  مؤید  عنوان  به  شده،  تقطیع  صورت  به  را  ضعیف  روایات  از  تعدادی 
تواتر معنوی جلوه  را دارای  روایت مذکور  این رهگذر  از  تا  حدیث جمع نموده 
دهد. درحالی که حدیث موسوم به وصیت، دارای محتوایی شاذ و فاقد هرگونه 

تواتر یا قوت سندی است.
علمی،  دقت  و  انصاف  دیده  به  تا  است  آن  صدد  در  حاضر،  نوشته 
کرده و ضعف سندی و محتوایی  اشکاالت روایت موسوم به وصیت را بررسی 

گمراهی این مدعی دروغین ثابت شود. آن را آشکار نماید تا از این رهگذر، 
گرامی سید مهدی مجتهد  کوشش یک ماهه  طلبه   این اثر، حاصل تالش و 
ی دوام  که ضمن تقدیر و تشکر از ایشان، آرزو سیستانی در موسسه بروج است 

یم. توفیقات و برکات الهی برای ایشان دار
علی محمدی هوشیار
مؤسسه بروج
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مقدمه
در سال 2003 میالدی فردی از اهالی بصره به نام احمد بن اسماعیل ادعا 
که در احادیث فراوان به نام  کرد فرزند پنجم از نسل امام دوازدهم؟ع؟می باشد 

و خصوصیات او اشاره شده است.
خاصه  وصایت  ادعای  الحسن،  احمد  مستعار  نام  با  چندی  از  پس  ی  و
که  کرده و تصریح نمود: من همان قائمی هستم  از جانب امام دوازدهم؟ع؟ را 

روایات بسیار به آمدنش بشارت داده است.
او برای اثبات این ادعا نظریه دوازده مهدی بعد از دوازده امام؟مهع؟ را مطرح 
مکتوب  وصیت  آخرین  به  موسوم  روایتی  را  خود  مستند  مهمترین  و  نموده 

کتاب غیبت شیخ طوسی؟هر؟ ثبت شده است. که در  پیامبر؟ص؟ قرار داد 
ی ادعاهای متعدد دیگری همچون مقام امامت، وصایت و خالفت  البته و
فقهی،  مسائل  زمینه  در  عالوه  به  و  داشته  را  بودن  یمانی  خدا؟ص؟و  رسول  از 
یخی، سیاسی و علمی ادعاهای فراوانی  کالمی، تار تفسیری، حدیثی، رجالی، 
کتاب ممکن  که به طور طبیعی پرداختن به بررسی و نقد همه آنها در یک  دارد 
نیست، و آنچه ما در اینجا مورد بررسی قرار می دهیم، همان حدیث موسوم به 
که از 12 مهدی بعد از 12 امام سخن  کتاب غیبت طوسی می باشد  وصیت در 

که اولیِن آنها احمد فرزند امام دوازدهم؟ع؟ است. گفته 
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وصیت  بررسی  حاضر،  نگاشته  در  که  است  ضروری  نکته  این  توضیح 
مذکور در دو مرحله صورت پذیرفته است:

الف. مرحله سند؛
ب. مرحله محتوا.

ی است  کاو ی و برون  کاو کدام از این دو مرحله، دارای دو بخش درون   هر 
که عبارتند از:

نظِر  از  حدیث  یک  یان  راو تک  تک  بررسی  یعنی  سندی،  ِی  کاو درون 
ی سندی، یعنی تشریح مبانی علمی بررسی  کاو مورد اطمینان بودن، و برون 

صحت سند روایات. 
ِی محتوا، یعنی بررسی مضمون حدیث و اشکاالت آن  کاو همچنین درون 
ی محتوا، یعنی بررسی تضادها  کاو بدون مقایسه محتوا با روایات دیگر و برون 

که یک روایت با روایات دیگر دارد. و تناقض هایی 
ی را مطرح نموده و طی 14  کاو ما در مرحله بررسی سند ابتدا بخش برون 
مخصوصًا   - روایات  سند  صحت  بررسی  علمی  مبانی  بیان  کنار  در  نکته، 
از  روایات اعتقادی - به شبهات مخصوص به این وصیت پاسخ داده و بعد 
بررسی  را  حدیث  این  یان  راو تک  تک  شده،  سند  ی  کاو درون  بخش  وارد  آن 
ی را از  کاو ی و برون  کاو نموده ایم. اما در مرحله بررسی محتوا،بحث های درون 

هم جدا نکرده و به صورت یک جا طی 25 نکته آورده ایم.
امید آنکه این نا چیز مورد قبول امام زمان؟ع؟ واقع شود، و هر چه زودتر با 

یت پایان دهد. ظهورش به انحرافات مهدو
آمین رب العالمین
سیدمهدی مجتهد سیستانی
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متن روایت موسوم به وصیت
ِی  َعْن َعِلّىِ  ْوَفِر َبَز

ْ
ُحَسْیِن ْبِن َعِلّىِ ْبِن ُسْفَیاَن ال

ْ
ِبی َعْبِد اهَّلِل ال

َ
ْخَبَرَنا َجَماَعٌة َعْن أ

َ
»أ

َخِلیِل َعْن 
ْ
ِد ْبِن ال ْحَمَد ْبِن ُمَحّمَ

َ
ُحَسْیِن َعْن أ

ْ
َعْدِل َعْن َعِلّىِ ْبِن ال

ْ
َمْوِصِلّىِ ال

ْ
ْبِن ِسَناٍن ال

ِبی َعْبِد اهَّلِل َجْعَفِر ْبِن 
َ
ِبیِه َعْن أ

َ
َحَسِن ْبِن َعِلّىٍ َعْن أ

ْ
ِه ال ِی  َعْن َعّمِ ِمْصِر

ْ
ْحَمَد ال

َ
َجْعَفِر ْبِن أ

ِکّىِ  الّزَ ُحَسْیِن 
ْ
ال ِبیِه 

َ
أ َعْن  َعاِبِدیَن 

ْ
ال ِد  َسّیِ ِفَناِت  

َ
الّث ِذی  ِبیِه 

َ
أ َعْن  َباِقِر 

ْ
ال ِبیِه 

َ
أ َعْن  ٍد  ُمَحّمَ

َکاَنْت  ِتى 
َّ
ال ِة 

َ
ْیل

َّ
الل ِفى  اهَّلِل؟ص؟   

ُ
َرُسول  

َ
َقال  :

َ
َقال ُمْؤِمِنیَن؟ع؟ 

ْ
ال ِمیِر 

َ
أ ِبیِه 

َ
أ َعْن  ِهیِد 

َ
الّش

َتُه   اهَّلِل؟ص؟ َوِصّیَ
ُ

 َرُسول
َ َ
ْمل

َ
ْحِضْر َصِحیَفًة َو َدَواًة َفأ

َ
َحَسِن أ

ْ
َبا ال

َ
؟ع؟ َیا أ ِفیَها َوَفاُتُه ِلَعِلّىٍ

َو ِمْن   
ً
ِإَماما اْثَنا َعَشَر  َبْعِدی  ُه َسَیُکوُن 

َ
ِإّن َعِلّىُ  َیا   

َ
َفَقال َمْوِضِع 

ْ
ال َهَذا  ى 

َ
ِإل اْنَتَهى  ى  َحّتَ

ِفى  ى 
َ
َتَعال اهَّلُل  َک  ا َسّمَ  

ً
ِإَماما َعَشَر  اِلْثَنْى   

ُ
ل ّوَ

َ
أ َعِلّىُ  َیا  ْنَت 

َ
َفأ  

ً
َمْهِدّیا َعَشَر  اْثَنا  َبْعِدِهْم 

ُموَن 
ْ
َمأ

ْ
ْعَظَم َو ال

َ
وَق اْل َفاُر

ْ
ْکَبَر َو ال

َ
یَق اْل ّدِ ُمْؤِمِنیَن َو الّصِ

ْ
ِمیَر ال

َ
ُمْرَتَضى َو أ

ْ
 ال

ً
َسَماِئِه  َعِلّیا

َبْیِتى  ْهِل 
َ
أ ى 

َ
َعل ی  َوِصّیِ ْنَت 

َ
أ َعِلّىُ  َیا  َغْیِرَک  َحٍد 

َ
ِل ْسَماُء 

َ
اْل َهِذِه  َتِصّحُ   

َ
َفل َمْهِدّیَ 

ْ
ال َو 

َنا َبِری ٌء ِمْنَها 
َ
ْقَتَها َفأ

َّ
 َو َمْن َطل

ً
ِقَیْتِنى َغدا

َ
َها ل ّتَ َثّبَ ى ِنَساِئى َفَمْن 

َ
ِتِهْم َو َعل ِهْم َو َمّیِ َحّیِ

َفِإَذا  َبْعِدی  ِمْن  ِتى  ّمَ
ُ
أ ى 

َ
َعل َخِلیَفِتى  ْنَت 

َ
أ َو  ِقَیاَمِة 

ْ
ال َعْرَصِة  ِفى  َرَها 

َ
أ ْم 

َ
ل َو  َتَرِنى   ْم 

َ
ل

ْمَها  ِ
ّ
ُیَسل

ْ
َوَفاُة َفل

ْ
َفِإَذا َحَضَرْتُه ال َوُصوِل  

ْ
َبّرِ ال

ْ
ال َحَسِن 

ْ
اْبِنَى ال ى 

َ
ْمَها ِإل ِ

ّ
َوَفاُة َفَسل

ْ
َحَضَرْتَک ال

ِد  ى اْبِنِه َسّیِ
َ
ْمَها ِإل ِ

ّ
ُیَسل

ْ
َوَفاُة َفل

ْ
َمْقُتوِل َفِإَذا َحَضَرْتُه ال

ْ
ِکّىِ ال ِهیِد الّزَ

َ
ُحَسْیِن الّش

ْ
ى اْبِنَى ال

َ
ِإل

َفِإَذا  َباِقِر 
ْ
ال ٍد  ُمَحّمَ اْبِنِه  ى 

َ
ِإل ْمَها  ِ

ّ
ُیَسل

ْ
َفل َوَفاُة 

ْ
ال َحَضَرْتُه  َفِإَذا  َعِلّىٍ  ِفَناِت 

َ
الّث َعاِبِدیَن ِذی 

ْ
ال
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ى اْبِنِه 
َ
ْمَها ِإل ِ

ّ
ُیَسل

ْ
َوَفاُة َفل

ْ
اِدِق َفِإَذا َحَضَرْتُه ال ى اْبِنِه َجْعَفٍر الّصَ

َ
ْمَها ِإل ِ

ّ
ُیَسل

ْ
َوَفاُة َفل

ْ
َحَضَرْتُه ال

َوَفاُة 
ْ
ال َفِإَذا َحَضَرْتُه  َضا  الّرِ اْبِنِه َعِلّىٍ  ى 

َ
ِإل ْمَها  ِ

ّ
ُیَسل

ْ
َفل َوَفاُة 

ْ
ال َفِإَذا َحَضَرْتُه  َکاِظِم 

ْ
ال ُموَسى 

َعِلّىٍ  اْبِنِه  ى 
َ
ِإل ْمَها  ِ

ّ
ُیَسل

ْ
َفل َوَفاُة 

ْ
ال َحَضَرْتُه  َفِإَذا  ِقّىِ  الّتَ َقِة  الّثِ ٍد  ُمَحّمَ اْبِنِه  ى 

َ
ِإل ْمَها  ِ

ّ
ُیَسل

ْ
َفل

َوَفاُة 
ْ
ال َحَضَرْتُه  َفِإَذا  َفاِضِل 

ْ
ال َحَسِن 

ْ
ال اْبِنِه  ى 

َ
ِإل ْمَها  ِ

ّ
ُیَسل

ْ
َفل َوَفاُة 

ْ
ال َحَضَرْتُه  َفِإَذا  اِصِح  الّنَ

ُثّمَ   
ً
ِإَماما َعَشَر  اْثَنا  َفَذِلَک  ٍد؟ع؟  ُمَحّمَ آِل  ِمْن  ُمْسَتْحَفِظ 

ْ
ال ٍد  ُمَحّمَ اْبِنِه  ى 

َ
ِإل ْمَها  ِ

ّ
ُیَسل

ْ
َفل

ِبیَن   ُمَقّرَ
ْ
ِل ال ّوَ

َ
أ اْبِنِه  ى 

َ
ْمَها ِإل ِ

ّ
ُیَسل

ْ
َوَفاُة َفل

ْ
َفِإَذا َحَضَرْتُه ال  

ً
َبْعِدِه اْثَنا َعَشَر َمْهِدّیا َیُکوُن ِمْن 

َمْهِدّیُ 
ْ
اِلُث ال

َ
ْحَمُد َو اِلْسُم الّث

َ
ِبی َو ُهَو َعْبُد اهَّلِل َو أ

َ
َکاْسِمى َو اْسِم أ َساِمَى اْسٌم 

َ
َثُة أ

َ
ُه َثل

َ
ل

ُمْؤِمِنیَن «1.
ْ
 ال

ُ
ل ّوَ

َ
ُهَو أ

1 . الغیبة )للطویس(، کتاب الغیبة للحجة، ص150 -  151.
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گفتار اول
نیاز به بررسی سند روایات

نکته 1( وجود افراد دروغگو در میان راویان
یاد  ز ساز  حدیث  و  دروغگو  منافِق  افراد  یان،  راو میان  در  اینکه  به  توجه  با 
که غالبًا پیرامون اعتقادات مسلمانان جعل حدیث می کردند، پذیرفتن  بودند 
حدیثشان  آیا  و  کرده اند  نقل  را  آن  کسانی  چه  اینکه  بررسِی  بدون  روایت  یک 

مورد اعتماد هست یا نه، عقاًل پذیرفته نیست.
پیامبــر؟ص؟  زمــان  در  دروغگــو  یــان  راو کثــرت  دربــاره  علــی؟ع؟  حضــرت 
می فرماینــد: »در زمــان خــود پیامبــر بــر ایشــان دروغ بســته شــد تــا آنکــه میــان مــردم 
یــاد شــده اند ... بعــد  بــه ســخنرانی ایســتاد و فرمــود: ای مــردم دروغگویــان بــر مــن ز

از پیامبــر نیــز بــر ایشــان دروغ بســته شــد«1.
کتب  او  بر مغیرة بن سعید.  »لعنت خدا  امام صادق؟ع؟ می فرمایند:  نیز 
وارد می کرد پس حدیث  آنها احادیث جعلی  و در  را می گرفت  اصحاب پدرم 

1 . الکایف)ط - اإلسامیة(، ج 1، ص62، ح1.
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مخالف قول خدا و سنت پیامبر را بر ما نپذیرید«1.
امام  و  باقر  امام  اصحاب  از  که  یادی  ز احادیث  می گوید:  یونس  نیز  و 
یادی از  کردم، ایشان بخش ز صادق؟امهع؟ شنیده بودم به امام رضا؟ع؟ عرضه 
احادیث منسوب به امام صادق؟ع؟ را انکار نموده، فرمود: »خدا ابو الخطاب 
را  دروغ ها  آن  اصحابش  و  می بست  دروغ  صادق؟ع؟  امام  بر  او  کند  لعنت  را 
کتب اصحاب امام صادق؟ع؟ جا دادند پس احادیث مخالف قرآن  ال به الی 

را بر ما نپذیرید«2.
می کنید  نقل  حدیثی  که  »زمانی  فرمودند:  علی؟ع؟  حضرت  هم چنان که 

یش باشد«3. گردن راو گناهش به  گر دروغ است  سندش را بگویید تا ا

نکته 2( تاریخچه راوی شناسی در اسالم
یان فاسق تذکر داده و فرموده  که به وجود راو کریم اولین منبعی است  قرآن 
در  آورد  خبری  شما  برای  فاسقی  وقتی  آورده اید،  ایمان  که  کسانی  ای  است: 
ُنوا«4 و  ِذیَن آَمُنوا ِإْن جاَءُکْم فاِسٌق  ِبَنَبٍإ َفَتَبّیَ

َّ
َها ال ّیُ

َ
کنید: »یا أ مورد صحت آن تحقیق 

ْیَنـا َمـا 
َ
ـوا َعل

ُ
 َتْقَبل

َ
ُقـوا اهَّلَل َو ل ِب، َفاّتَ

َ
ـا أ ْث ِبَ ـّدِ ْ حُیَ َحاِدیـَث لَ

َ
ِب أ

َ
ْصَحـاِب أ

َ
َعَنـُه اهَّلُل َدَس  یِف ُکُتـِب أ

َ
ِغیـَرَة ْبـَن َسـِعیٍد ل ُ 1 . »ِإّنَ الْ

 اهَّلِل؟ص؟«. رجال الکیش - إختیار 
ُ

 َرُسـول
َ

 َو َقال
َّ

 اهَّلُل َعـّزَ َو َجـل
َ

َنـا َقـال
ْ
ْثَنـا ُقل ـا ِإَذا َحّدَ َنـا؟ص؟ َفِإّنَ َة َنِبّیِ

 َو ُسـّنَ
َ

َنـا َتَعـال ّبِ  َر
َ

ـَف َقـْول
َ
َخال

معرفـة الرجـال، ص224، رقم401.

ِب َعْبـِد اهَّلِل؟ع؟ 
َ
ْصَحـاَب أ

َ
ِب َجْعَفـٍر؟ع؟ َو َوَجـْدُت أ

َ
ْصَحـاِب أ

َ
ـا ِقْطَعـًة ِمـْن أ ِعـَراَق َفَوَجـْدُت ِبَ

ْ
 ُیوُنـُس: َواَفْیـُت ال

َ
2 . َقـال

ْن َیُکوَن 
َ
َحاِدیَث َکِثیَرًة أ

َ
ـا أ ْنَکَر ِمْنَ

َ
َضا؟ع؟ َفأ َسـِن الّرِ َ ِب الْ

َ
 أ

َ
ـا ِمـْن َبْعُد َعى ـْم، َفَعَرْضُتَ َخـْذُت ُکُتَهُ

َ
ـْم َو أ یـَن َفَسـِمْعُت ِمْنُ ُمَتَواِفِر

ـاِب! َو َکَذِلـَک  ّطَ َ َبـا الْ
َ
َعـَن اهَّلُل أ

َ
ِب َعْبـِد اهَّلِل؟ع؟ ل

َ
 أ

َ
ـاِب َکـَذَب َعـى ّطَ َ َبـا الْ

َ
 ِلـی: »ِإّنَ أ

َ
ِب  َعْبـِد اهَّلِل؟ع؟ َو َقـال

َ
َحاِدیـِث  أ

َ
ِمـْن أ

َف 
َ

ْیَنا ِخا
َ
ـوا َعل

ُ
 َتْقَبل

َ
ِب َعْبـِد اهَّلِل؟ع؟، َفا

َ
ْصَحـاِب أ

َ
 َیْوِمَنـا َهـَذا یِف ُکُتـِب أ

َ
َحاِدیـَث ِإل

َ ْ
ـوَن َهـِذِه األ ـاِب َیُدّسُ ّطَ َ ِب الْ

َ
ْصَحـاُب أ

َ
أ

ُقـْرآن «. رجـال الکـیش - إختیـار معرفـة الرجـال، ص224.
ْ
ال

ْیـِه«. الـکایف، )ط - اإلسـامیة(، 
َ
 َفَعل

ً
ُکـْم َو ِإْن َکاَن َکِذبـا

َ
 َفل

ً
َثُکـْم َفـِإْن َکاَن َحّقـا ـِذی َحّدَ

َّ
 ال

َ
ْسـِنُدوُه  ِإل

َ
ِدیـٍث َفأ ْثـُمْ ِبَ 3 »ِإَذا َحّدَ

ج 1، ص52، ح7.

4 . حجرات: 6.
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ی مقدمه رعایت این  به طور طبیعی تالش برای شناخت فسق و عدم فسق راو
یاِن  راو که بعضی  بودند  اولین مصدری  ائمه اطهار؟مهع؟  و  قرآنی است.  دستور 
چه  حدیث  به  بدانند  مردم  تا  می بردند  نام  را  اعتماد  مورد  و  اعتماد  مورد  غیر 
کسی نه؛ مثل تایید وثاقت زراره و ابو بصیر  کنند و به حدیث چه  کسی اعتماد 
و محمد بن مسلم و برید عجلی1 و یونس بن عبد الرحمن2 و دو نائِب اول امام 

زمان؟ع؟3.
درباره  هایی  کتاب  اهل بیت؟مهع؟  زمان  در  شیعه  علمای  ی،  رو همین  از 
شناخته  اعتماد  مورد  از  اعتماد  مورد  غیر  یاِن  راو تا  نگاشتند  شناسی  ی  راو
که هم مطابق عقل بود و هم با فعل و تقریر معصومین به امضای  شوند4؛کاری 
کبری ادامه داشت و عالمان  شریعت رسیده بود. این روش در غیبت صغری و 
کتاب »رجال« و »فهرست« معروف  که به  کتاب نوشتند  متعددی در این زمینه 

گشت. 
کدام امام  ی از  که راو یان می پرداخت و بررسی می کرد  »رجال« به معرفی راو
قرار  سطحی  چه  در  بودن  اطمینان  مورد  نظر  از  دارد،  لقبی  و  کنیه  چه  است، 
مختلف  زمینه های  در  که  می پرداخت  یانی  راو معرفی  به  »فهرست«  و  دارد، 

ِعْجـِىُّ َو 
ْ
َیـَة ال ْیـُد ْبـِن ُمَعاِو ـُد ْبـُن ُمْسـِلٍم َو ُبَر ّمَ ـَراِدُی  َو ُمَ ُ

ْ
ْیـٌث ال

َ
ُبـو َبِصیـٍر ل

َ
 ُزَراَرُة َو أ

َّ
ِب ؟ع؟ ِإل

َ
َحاِدیـَث  أ

َ
ْحَیـا ِذْکَرَنـا َو أ

َ
َحـٌد أ

َ
1 . »َمـا أ

ْیَنا یِف 
َ
ـاِبُقوَن ِإل ِل اهَّلِل َو َحَراِمِه، َو ُهُم الّسَ

َ
 َحا

َ
ِب؟ع؟ َعـى

َ
َمَنـاُء أ

ُ
یـِن َو أ ـاُظ الّدِ

َ
ِء ُحّف

َ
َحـٌد َیْسـَتْنِبُط َهـَذا، َهـُؤل

َ
ِء َمـا َکاَن أ

َ
 َهـُؤل

َ
ـْو ل

َ
ل

ِخـَرِة«. رجـال الکـیش - إختیـار معرفـة الرجـال، ص136 -  137، رقم219.
ْ

ْیَنـا یِف ال
َ
ـاِبُقوَن ِإل ْنَیـا َو الّسَ الّدُ

ـِن«.  ْحَ : »ُخـْذ ِمـْن ُیوُنـَس ْبـِن َعْبـِد الّرَ
َ

ِ َوْقـٍت َفَعـْن َمـْن آُخـُذ َمَعـاِلَ  ِدیـِی َقـال
ّ

َک یِف ُکل َقـا
ْ
ل
َ
 أ

َ
ـُت ِإّنِ ل

ْ
َضـا؟ع؟ َفُقل ُت الّرِ

ْ
ل
َ
2 . َسـأ

رجـال الکـیش - إختیـار معرفـة الرجـال، ص483، رقـم910.

َقَتاِن  َمـا الّثِ ُ ِطْعُهَمـا َفِإّنَ
َ
َمـا َو أ ُ ـْع لَ ِن َفاْسَ

َ
ـَک َفَعـّیِ َیُقـول

َ
َیـاِن َو َمـا َقـال ل ْیـَک َعـّیِ َفَعـّیِ ُیَؤّدِ

َ
َیـا ِإل ّدَ

َ
ـا أ َ

َ
َعْمـِرُی  َو اْبُنـُه  ِثَقَتـاِن ف

ْ
3 . »ال

ُموَنـان«.  الـکایف )ط - اإلسـامیة(، ج 1، ص330، ح1.
ْ
أ َ الْ

4  . تعـداد ایـن کتاب هـا تـا زمـان شـیخ طـویس بـه بیـش از 100 نگاشـته رسـیده بـود. معجـم رجـال الدیـث و تفصیـل طبقـات 

الرجـال، ج 1، ص41.
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یان نیز اشاره می نمود. دارای تالیف بودند و در ضمن آن به وثاقت راو

نکته 3( راه های شناخت راویان
و  بودن  از نظر مورد اطمینان  یان حدیث  راو راه شناخت  و مهم ترین  اولین 
نبودن، مراجعه به کتاب های رجالی و فهرستی است زیرا سخن آنها یا به عنوان 

گواهی فرد عادل، سندی قابل اعتماد است. خبره و اهل فن و یا به عنوان 
را  رجالی ها  سخنان  به  اعتماد  که  شده  مطرح  اشکاالتی  اینجا  در  بله! 

مخدوش می کند، از جمله:
ی حس باشد نه حدس،  که از رو 1. سخنان رجالی ها زمانی حجیت دارد 

یم. درحالی که ما راهی برای تشخیص این مطلب ندار
یان به  پنج صورت است: پاسخ: سخنان رجالی ها درباره راو

داشته  وجود  یان  راو بعضی  درباره  شیعه  بین  که  شهرتی  بر  اعتماد  اول( 
کابلی و ابو حمزه ثمالی و زراره  است، مثل سلمان و ابوذر و مقداد و ابو خالد 
و یونس بن  ابو بصیر و محمد بن مسلم و هشام بن حکم و هشام بن سالم  و 
اول  بزرگان درجه  اینها  بن شاذان.  و فضل  بن محبوب  و حسن  الرحمن  عبد 
ثبت  رجال  در  اسمشان  گر  ا و  می شناخته اند  را  ایشان  همه  که  بوده اند  شیعه 
یاِن  راو این  و  معصومین  عصر  از  که  بوده  آیندگانی  به  شناساندن  برای  شده، 

یادی خواهند داشت. بزرگ فاصله ز
که سینه به سینه از عصر خود معصومین؟مهع؟ بدست  دوم( ثبت توثیقاتی 
رجالی ها رسیده است. مثاًل شیخ طوسی از شیخ مفید او از شیخ صدوق او 

گزارش می دهد.  کلینی، مورد اعتماد بودن احمد بن یحیی العطار را  ازشیخ 
گواهی  کتابش  که مثاًل حسن بن فضل در  کتابی، به این معنا  ثبت  سوم( 
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و  کرده  نقل  فضل  کتاب  از  عیاشی  و  است  اعتماد  مورد  ی  راو فالن  که  داده 
کتاب او.  ی و نجاشی از  کتاب و گرد او از  شا

که  می شناختند  و  دیده  را  آنها  خودشان  که  کسانی  وثاقت  تایید  چهارم( 
شامل استادان و معاصران آنها می شود.

پنجم( برداشت هایی که رجالی ها بر اساس قرائن و شواهد به آنها رسیده اند. 
دیگران  برای  و  می باشد  غلو  و  عقیده  فساد  به  مربوط  معمواًل  برداشت ها  این 

حجیت ندارد. 
بعد از این توضیح خاطر نشان می شویم، عموم سخنان رجالی ها مبتنی بر 

چهار صورت اول بوده، لذا اعتبار سخنان ایشان دچار خدشه نیست.
به  علم  تا  که  هست  و  بوده  استوار  این  بر  نیز  متشرعه  سیره  اینکه  از  غیر 

حدسی بودن منشأ خبر ثقه پیدا نکنند خبر او را حجت می دانند1.
گر  ا ندارد؛  یا  دارد  سند  سلسله  یا  سخنان  رجالی ها:این  سخنان  سند   .2
یاِن همان سندها اثبات نشود سخنانشان  سلسله سند دارد، خوب تا وثاقت راو
گر  یان حجیت ندارد و الزمه این دور یا تسلسل است، و ا درباره وثاقت دیگر راو
از  آنها  اتفاقًا عموم سخنان  و  ارزش است.  که حرف بی سند بی  سند ندارد، 

همین قبیل است.
یان  که رجالی ها درباره راو که توضیح داده شد سخنانی  همانطور  پاسخ: 
کرده اند دارای پنج صورت بوده است، صورت اول نیازی به سند نداشته  ثبت 
چون آنقدر مشهور بوده اند که موجب اطمینان است، در صورت دوم و سوم هم 
یان  راو را در مورد  ایشان  بوده، سخنان  ثابت  برای رجالی  چون وثاقت سلسله 
می باشد.  واسطه  بال  توثیِق  که  هم  چهارم  صورت  و  است،  نموده  ثبت  دیگر 

1  . معجم رجال الدیث و تفصیل طبقات الرجال، ج 1، ص41.
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کردیم حجیت ندارد و فقط می تواند در  که خود ما اعالم  می ماند صورت پنجم 
کند.  حد یک قرینه ایفای نقش 

ی حس بوده، چطور با هم بر سر وثاقت یک  گر سخنان رجالی ها از رو 3. ا
کتابش دو نظریه متفاوت ارائه  گاهی یک نفر در دو  ی اختالف دارند و حتی  راو

داده است؟
اعتبار  اصل  بتواند  که  آنست  از  کمتر  بسیار  مواردی  چنین  اواًل  پاسخ: 
باعث  این  و  دارد  وجود  فنی  هر  در  اشتباه  ثانیًا  ببرد،  سوال  زیر  را  رجال  علم 
گذاشته شود، ثالثًا این نوع اختالفات معمواًل مربوط  کنار  کاًل  نمی شود یک فن 
به صورت پنجم یعنی برداشت های شخصی نسبت به فساد عقیده و اهل غلو 

بودن شخص می باشد، نه چهار صورت نخست. 
که رجالی ها نام آنها  یان احادیث خیلی بیشتر از افرادی است  4. تعداد راو
یادی به علت  یان ز کرده و توثیق نموده اند و به همین خاطر، احادیث راو را ثبت 
گذاشته می شوند و به تبع آن دست ما از خیلی از  کنار  مهمل یا مجهول بودن 

کوتاه می گردد. روایات اهل بیت؟مهع؟ 
یاِن مورد  کتاب رجال به تنهایی برای شناخت راو که  یم  پاسخ: ما قبول دار
تا  کافی نبودن به معنای باطل بودن نیست. پس ما  کافی نیست، اما  اعتماد 
کند بر آن تکیه  کمک  یان مورد اعتماد  که رجال برای دست یافتن به راو آنجا 
که در ادامه  که نتوانست از راه های دیگر استفاده می نماییم  می کنیم، و هر جا 
یان مهمل و مجهول جزء افراد مورد اطمینان  می آید.با این روش، بسیاری از راو
که هیچ راهی برای اعتماد به ایشان وجود  قرار می گیرند، و تنها روایات آن عده 
که علت مجهول بودِن  کرد  گذاشته می شود. و البته نباید فراموش  کنار  ندارد 
یان احادیث افراد  که شیعه نبوده اند،زیرا در میان راو خیلی از روات این است 
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که چون از جامعه شیعه  یدیه، واقفیه و سنی وجود داشته اند  متعددی از فرقه ز
گذاشتن روایات چنین افرادی  کنار  دور بوده اند ناشناخته مانده اند، در نتیجه 
به  کردن  اعتماد  عکس،  بر  بلکه  نمی کند،  وارد  مذهب  و  دین  به  خدشه ای 
که بر خالف مذهب فقهی  یان باعث شده احادیث فراوانی  عده ای از همین راو
کتب شیعه ثبت شود و بستر مناسبی برای  و اعتقادی شیعه بوده، در ال به الی 

گردد. سوء برداشت و سوء استفاده بر ضد این مذهب شریف 
صادر  یان  راو مورد  در  ائمه؟مهع؟  از  که  است  روایاتی  به  مراجعه  راه،  دومین 
که  اینست  قرار دارد  ایشان، در مرحله دوم  اینکه روایات  شده است. و علت 
یان این گونه احادیث در رجال و فهرست ثابت نشود نمی توان به  تا وثاقت راو
اختیار  کتاب  در  احادیث  این  از  توجهی  مورد  کرد. بخش  تکیه  آنها  محتوای 
کنده ای  معرفة الرجال، نگاشته قرن چهارم آمده، ولی غیر از آن نیز روایات پرا

کتب حدیثی وجود دارد. در 
نقل  کثرت  مثل  است،  رجالی  قوانین  از  استفاده  و  کشف  راه،  سومین 
ثقه، قانون نقل بزنطی، قانون حجیت مرسالت ابن ابی عمیر، بررسی میدانی 
گذار است.  یان بسیار تاثیر  که در بدست آوردن وثاقت راو ی و ...  احادیث راو
که روحیه اخباری گری داشته اند راه افراط در پیش  البته در این میان عده ای 
روات  بعضی  بودن  اعتماد  مورد  اثبات  برای  ضعیفی  مطلب  هر  به  و  گرفته 

که خطای آنان بر انسان منصف پوشیده نیست. کرده اند  تمسک 
هستند  یانی  راو تعداد  می ماند،  باقی  آنچه  راه،  سه  این  پیمودن  از  بعد  و 
که جایگاه ویژه ای از نظر اطالعات حدیثی یا جامعه شیعه نداشته اند و برای 
شده  تلقی  اعتماد  قابل  غیر  منقوالتشان  و  بوده  مجهول  شخصیتشان  همین 

است.
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نکته 4( روایات تقیه ای
هر شیعه ای این را می داند که ائمه ما گاهی برای حفظ جان خود یا شیعیان 
یا  می کرده اند،  بیان  تشیع  مذهب  خالف  بر  را  عقیده ای  یا  حکم  کرده،  تقیه 
اصلی  منظور  متخصص  شیعه  تنها  که  می گفته اند  لفافه  در  طوری  را  مطلب 
که  است  علت هایی  از  یکی  تقیه ای  روایات  چنین  وجود  بفهمد.  را  ایشان 
گاهان به  که تنها آ باعث شده حدیث شناسی به علمی تخصصی تبدیل شود 
جوانب مختلف حدیث - از جمله موارد تقیه - بتوانند حدیث صحیح از غیر 

صحیح را تشخیص دهند.
بر این واقعیت ببندیم و بدون توجه به آن سراغ روایات  گر ما چشم  ا حال 
علم  عدم  مثل  تشیع  مخالف  اعتقادات  احادیث،  برخی  از  می توانیم  یم،  برو
برداشت  را  سنت  اهل  خلفای  ادعای  صحت  حتی  و  ائمه؟مهع؟  وعصمت 

نماییم.
انجام  زده ها  وهابی  یا  وهابی ها  بعضی  که  است  کاری  همان  این  و 
گرد آوری برخی روایات ضعیف و بی سند و تقیه ای و مبهم  می دهند. یعنی با 
و غیره، در موضوع اینکه ائمه؟مهع؟ با خلفا دوست بوده اند یا خالفت را انتصابی 

کتاب می نویسند! نمی دانستند 

نکته 5( لزوم یقیِن نوعی در اعتقاد
کردن، یقین و اطمیناِن نوعی الزم است - چون  که برای اعتقاد پیدا  از آنجا 
گر سند روایتی هم  گفته امیر المؤمنین؟ع؟ پایه ایمان یقین است1 - حتی ا به 
روایات  با  تنها  لذا  گیرد،  قرار  ما  اعتقاد  اصول  مستند  نمی تواند  باشد  درست 

1 . کتاب سلم، ج2، ص614.
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متواتر یا مقرون به شواهد قطعی می شود اعتقادی را ثابت نمود.
اعتقادی  مباحث  در  دخالتی  سند  صحت  که  نیست  این  منظور  البته 
گر با روایت ضعیفی یقین حاصل شد حجت است، بلکه سخن  ندارد و حتی ا
همین  برای  نیست.  کافی  اطمینان  حصول  برای  سند  صحت  که  اینست 
از  بر خاسته  باید یقین و اطمیناِن نوعی پیدا شود، یعنی اطمینانی  که  گفتیم 
که وقتی عموم افراد به آنها می نگرند برای شان یقین حاصل می شود.  ادله ای 
و دلیل این قید هم روشن است زیرا خداوند متعال دین را برای همه انسانها 
که راه اعتقاد به آن را نیز اطمینان عمومی قرار  فرستاده اند، لذا طبیعی است 
کند  کسی به یقین شخصی خودش اعتقادی پیدا  گر قرار باشد هر  دهند و اال ا

بنای دین از هم می پاشد.
مثل  شیعه  از  گون  گونا فرقه  ده ها  پیروان  که  است  اشتباهی  همان  این  و 

بابیت و بهائیت مرتکب آن شدند.
که  که سند روایت صحیح باشد چون معقول نیست  از طرفی مقید هستیم 
ِی ضعیف یا مجهول  ائمه؟مهع؟ اعتقادی را که جزء دین می باشد تنها به یک راو
یان بزرگ و مشهور و مورد اعتماِد خود را از آن بی خبر بگذارند. گفته باشند و راو
روشن  بصری  احمد  کتاب  مقدمه  در  العقیلی  ناظم  اشتباه  بیان،  این  با 
که می نگارد: اثبات سنِد یک روایت به معنای قطعی بودن صدور آن  می شود 
صدور  به  ظن  می آید  بدست  سند  صحت  از  که  چیزی  نهایت  بلکه  نیست 
گاهی در فقه، عمل به  کاربرد دارد نه عقاید، بلکه حتی  که در علم فقه  است 
روایت صحیح السندی ترک می شود چون مضمونش ناشناخته و نادر است... 
در  آنچه  چون  نیست  عقاید  در  کلیدی  امری  سند  صحت  مسأله  نتیجه  در 
که اینها از صحت سند حاصل  عقیده معتبر است علم و قطع و جزم می باشد 
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نمی شود1.
کاربرد  عدم  با  را  سند  صحت  کفایت  عدم  که  است  این  در  او  اشتباه 
که: اواًل صحیح بودن  گرفته است. زیرا درست این است  صحت سند اشتباه 
کافی نیست بلکه باید به عالوه صحت  کردن  سنِد حدیث برای عقیده پیدا 
در  یقینی  هر  ثانیًا  باشد،  داشته  وجود  حدیث  صدور  بر  قطعی  قرائن  سند، 

که در نکته بعدی توضیح داده می شود. کفایت نمی کند،  کردن  عقیده پیدا 

نکته 6( مراد از یقیِن معتبر در اعتقادات
مقدمات  واسطه  به  یقین  آن  ولی  می کنیم  پیدا  یقین  مطلبی  به  ما  گاهی 
که چگونه یقینی  باطل و اشتباه حاصل شده است، لذا این سوال پیش می آید 

در مسائل اعتقادی حجت است؟
که در مسائل اعتقادی معتبر  گفت: مراد از یقین و اطمینانی  در پاسخ باید 
حاصل  پسند  عقل  مقدمات  بواسطه  آنکه  یعنی  است  ئی  عقال یقین  است، 
ی بعضی  را رو نازی  آلمان  اینکه عالمت  کسی به خاطر  گر  ا اال  و  شده باشد، 
حقانیت  به  یقین  دیده  قورباغه  یک  بدن  یا  درخت  تنه  مثل  عالم  مخلوقات 
هیتلر بکند یا به خاطر یک خواب یقین نماید بهائیت بر حق است یا چون قرآن 
گر به احمد بصری ایمان نیاورد اهل  کند ا کرد و دید آیه جهنم آمده یقین  را باز 
جهنم است، اینطور یقین ها نزد عقل پذیرفته نیست و چون از مقدمات باطلی 

1 . إن اثبـات سـند روایـة مـا، ل یعـی اثبـات قطعیـة صدورهـا بلغایـة مـا یفیدهـا لسـند الصحیحـه و ظنیـة الصـدور املعمـول بـا 

یف الفقـه دون العقائـد، بـل أحیانـا رغـم صحـة السـند ُیتـرک العمـل بالبـر لنـکارة متنـه أو شـذوذه... إذن، مفسـألة صحة السـند 

یـا یف العقائـد ألن العقائـد یشـترط فهیـا العلـم أی القطـع و اجلـزم، و هـذا لحیصـل مـن صحـة السـند. الوصیـة  لیـس تأمـرا جوهر

املقدسـة الکتـاب العاصـم مـن الضـال، ص3 -  4.
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حاصل شده، حجیت ندارد1.
کاظم؟ع؟ عقل را  که خداوند متعال طبق بیان امام  و البته خوب می دانیم 

حجت باطنی قرار داده اند تا درکنار حجت ظاهری هدایتگر ما باشد: 
َو   

ُ
ُسل َفالّرُ اِهَرُة 

َ
الّظ ا  ّمَ

َ
َفأ َباِطَنًة  ًة  ُحّجَ َو  َظاِهَرًة  ًة  ُحّجَ َتْیِن   ُحّجَ اِس  الّنَ ى 

َ
َعل هلِِل  »ِإّنَ 

.2» 
ُ

ُعُقول
ْ
َباِطَنُة َفال

ْ
ا ال ُة َو أّمَ ِئّمَ

َ
ْنِبَیاُء َو اْل

َ
اْل

همچون  منحرف  فرقه های  همه  بگیریم،  دیده  نا  را  نکته  این  ما  گر  ا حال 
گروه مجاهدین خلق و دیگر  وهابیت و داعش و بوداییان میانمار و بهائیت و 
که به صحت راه و روش خود یقین دارند نزد خداوند متعال  جنایتکاران عالم 

معذور خواهند بود!
باشد،  فطرت  و  وجدان  مخالف  که  یقینی  و  نیست،  چنین  درحالی که 
که متعارض با مستندات  که مخالف عقل و روش عقالء باشد، و یقینی  یقینی 
قطعی دین باشد فاقد حجیت است و پیرو آن نیز عذری در پیشگاه خداوند 

ندارد.

نکته 7( اقسام ثبت ندیی
اعتقاد  بیانگر  احتجاجی،  یا  حدیثی  کتاِب  مولف  توسط  روایتی  هر  ثبت 
و  ف  مصّنَ است:  قسم  دو  بر  حدیثی  کتب  زیرا  نیست.  کرده  نقل  آنچه  به  او 
که بدون در نظر داشتن صحت و سقم احادیث،  کتابی  اصل. مصنف یعنی 

یـرا بـه نظـر مـا حجیـت قطـع  بـاره عـدم حجیـت ذایت قطـع می باشـد، ز یـه صحیـح در 1 . آچنـه مـا در اینجـا ذکـر کـردمی، طبـق نظر

یـک امـر عقـایئ اسـت کـه عقـای عـال بنـا بـر عمـل بـه آن گذاشـته انـد لـذا قطـع تـا جـایی حجیـت دارد کـه عقـایئ باشـد و هـر 

بـاره حجیـت قطـع قّطـاع  جـا کـه عقـایئ نبـود فاقـد حجیـت می باشـد. هم چنان کـه مرحـوم کاشـف الغطـاء و بعـی دیگـر در

حکـم بـه عـدم حجیـت آن داده انـد.

2 . الکایف)ط - اإلسامیة(،  ج1، ص16.
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گاهی در ال به الی آن احادیثی یافت  آنها را جمع و ثبت می کند و برای همین 
است،  عقل  با  معارض  حتی  یا  شیعه،  راسخ  اعتقادات  مخالف  که  می شود 
که آنها را از نظر محتوا  که تنها به جمع روایاتی همت می گمارد  بر خالف اصل 
کتاب »من ال یحضره الفقیه« به این  صحیح می داند1. شیخ صدوق در مقدمه 
کتاب مانند مصنفین نیست  نکته تصریح نموده، می نگارد:قصد من در این 
کنم بلکه آنچه من در نظر دارم اینست  که جمیع آنچه روایت می کنند را ثبت 
که بدانها فتوا داده و صحیح دانسته و بین خودم و  گرد آورم  که تنها روایاتی را 
کتب  کتاب نقل می کنم از  که در این  خدایم حجت می دانم لذا تمام روایاتی 

که مورد اعتماد و مراجعه همگان است:  کرده ام  مشهوری جمع 
ِإیَراِد َما  ى 

َ
ِإل  َقَصْدُت 

ْ
َوْوُه َبل َر ِإیَراِد َجِمیِع َما  ِفیَن ِفى  ُمَصّنِ

ْ
ال ْقِصْد ِفیِه َقْصَد 

َ
أ ْم 

َ
»ل

ْکُرُه  ِذ َس 
َ

َتَقّد ی  ّبِ َر َبْیَن  َو  َبْیِنى  ِفیَما  ٌة  ُحّجَ ُه 
َ
ّن

َ
أ ِفیِه  ْعَتِقُد 

َ
أ َو  ِتِه  ِبِصّحَ ْحُکُم 

َ
أ َو  ِبِه  ْفِتى 

ُ
أ

ْیَها 
َ
ِإل َو   

ُ
ل ُمَعّوَ

ْ
ال ْیَها 

َ
َعل َمْشُهوَرٍة  ُکُتٍب  ِمْن  ُمْسَتْخَرٌج  ِفیِه  َما  َجِمیُع  َو  ُقْدَرُتُه  ْت 

َ
َتَعال َو 

َمْرِجُع«2.
ْ
ال

که ایشان  با این تصریِح شیخ صدوق متوجه می شویم تمام روایات فقهی 
ی صحیح و قابل اعتماد نمی باشد. کتاب های دیگرش آورده، از نظر و در 

مسائل  نه  است  فقهی  فروع  درباره  تنها  صدوق  شیخ  »الفقیه«  کتاب  اما 
اعتقادی، لذا ایشان برای اینکه در مسائل اعتقادی هم مستندی برای هدایت 
کتاب »اعتقادات«  خواهان فراهم آورده باشد تا به هر روایتی عقیده مند نشوند، 
صحیح  شیعه  که  کرد  بیان  احادیث  از  را  عقایدی  تنها  آن  در  و  نگاشت  را 

1 . البتـه اصطـاح مصنـف و اصـل خمصـوص بـه کتـب روایِی نگاشـته شـده توسـط روات اسـت، و مـا در اینجـا خباطـر ضیـق 

عبـارت از ایـن اصطـاح اسـتفاده کـرده امی.

2 . من ل حیضره الفقیه، ج 1، ص2 -  3.
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که جایگاهی در  می دانست، و به عنوان مثال؛ بحث 12 مهدی بعد از قائم؟ع؟ 
کتاب اعتقادات بیان نکرده است. باور شیعه ندارد را در 

که  یـــــت می نگارد: »اعتقـــــاد ما این اســـت  ایشـــان درباره اعتقاد به مهدو
حجت های الهی بر خلق خدا بعد از حضرت محمد؟ص؟امامان دوازده گانه اند 
حسین،  سپس  حسن،  سپس  طالب،  ابی  بن  علی  المؤمنین  امیر  اولشان  که 
سپس علی بن حسین، سپس محمد بن علی، سپس جعفر بن محمد، سپس 
موسی بن جعفر، سپس علی بن موسی، سپس محمد بن علی، سپس علی بن 
محمد، سپس حسن بن علی، سپس محمد بن حسن حجت قائم صاحب 

الزمان خلیفة اهّلل در زمین، صلوات اهّلل علیهم  اجمعین  هستند.
که ایشان مفترض الطاعة و ... معصوم از خطا و اشتباه  اعتقاد ما اینست 
که حجت خدا  یم  می باشند و آنها دارای معجزات و براهین بودند.و عقیده دار
و خلیفه اش در زمان ما همان قائم منتظر محمد بن حسن بن علی بن محمد 
ابی  بن  علی  بن  حسین  بن  علی  بن  محمد  بن  جعفر  بن  موسی  بن  علی  بن 
طالب است. همان کسی که پیامبر؟ص؟ از جانب خدا از نام و نسبش خبر داده 
که پر از  که زمین را پر از عدل و داد می کند همانگونه  کسی است  است.و او آن 
جور و ظلم شده باشد ... و مشارق و مغارب زمین بدست او فتح می شود و او 
که عیسی پشت سرش نماز خواهد  که پیامبر؟ص؟ خبر داده  همان مهدی است 
باقی  او همچنان در غیبتش  و  او نیست  از  قائمی غیر  که  خواند.ما معتقدیم 
او نخواهد  از  اندازه عمر دنیا غیبتش طول بکشد قائمی غیر  به  گر  ا و  می ماند 

بود«1.
که مخالف  در این بیاِن شیخ صدوق؟هر؟ نکات بسیار مهمی وجود دارد 

1 . إعتقادات اإلمامیة )للصدوق(، ص93 -  96.
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کرده، از جمله: ی بدان تمسک  که و عقاید احمد الحسن و وصیتی است 
الف( شیخ صدوق تعداد امامان و حجت های خدا را دوازده عدد معرفی 

که آخرینشان محمد بن حسن؟ع؟ است. کمتر و نه بیشتر  می کند نه 
امام  عسگری  حسن  بن  محمد  همان  را  محمد؟ص؟  آل  قائم  ایشان  ب( 

دوازدهم؟ع؟ معرفی می کند نه فردی دیگر.
سیزده  ائمه  و  دوازده گانه  مهدی های  به  اعتقادی  هیچ  صدوق  شیخ  ج( 
کوچکترین اشاره ای به آنها  گانه و قائمیت غیر محمد بن حسن؟ع؟ ندارد و 

نمی کند.
یت  مهدو کتب  کهن  ترین  از  که   - الدین  کمال  کتاب  در  ی  و همچنین 
که این نظریه را  است - حدیث وصیت را نیاورده بلکه احادیثی ثبت نموده 

که به دنبال حقیقت است آن را بیابد. کس  ابطال می کند تا هر 
و از جمله آن احادیث، روایت شریف امام حسین؟ع؟ است که می فرمایند:
که اولینشان علی بن ابی طالب و آخرینشان  »از ما دوازده مهدی می باشد 
که غیبتی  کننده حق خواهد بود  که همان امام قائم بر پا  نهمین فرزند من است 

دارد«1 .
امام  از  بعــــــد  یــک حدیـــث دربـــــاره مهدی های دوازده گانه  تنــها  ی  بله! و
که در آن امامت مهدیین رد شده و ایشان را شیعیانی  دوازدهم؟ع؟ ثبت نموده 
دوازده گانه  امامان  و معرفت  به والیت  کارشان دعوت  تنها  که  معرفی می کند 

است نه بیشتر. ابو بصیر می گوید:
دوازده  قائم  از  بعد  شنیدم  پدرتان  از  من  کردم  عرض  صادق؟ع؟  امام  به   

ـُه 
َ
... ل ـّقِ َ

ْ
َقـاِئُ ِبال

ْ
َمـاُم ال ِ

ْ
ـِدی َو ُهـَو اإل

ْ
اِسـُع ِمـْن ُول ِب َطاِلـٍب َو آِخُرُهـُم الّتَ

َ
ْؤِمِنـَن َعـِىُّ ْبـُن أ ُ ِمیُرالْ

َ
ـْم أ ُ

ُ
ل ّوَ

َ
 أ

ً
ـا اْثَنـا َعَشـَرَمْهِدّیا 1 . ِمّنَ

َغْیَبـة. کمـال الدیـن و متـام النعمـة، ج 1، ص317، ح3.
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مهدی خواهد بود. امام پاسخ دادند: »پدرم فرمود دوازده مهدی و نفرمود دوازده 
که مردم را به والیت و شناخت حق ما  امام، آنها عده ای از شیعیان ما هستند 

فرا می خوانند«1.
که به دعای امام  کسی است  که شیخ صدوق همان  و باید توجه داشت 
به:  تعبیر  شریف  توقیع  در  و  آمده  دنیا  به  صغری  غیبت  دوره  در  مهدی؟ع؟ 
گاه  ترین افراد نسبت به عقاید شیعه  گشته2 و از آ »فقیه خیر مبارک ینفع اهّلل به« 
بوده  گمراه  )امامت(  خود  عقاید  اهم  در  ی  و پذیرفت  می توان  آیا  حال  است؛ 

است.
از  که در آن فرموده: »بعد  یدیه دارد  کالمی در پاسخ به ز بله شیخ صدوق 
که او فرماید رخ می دهد چه آمدن امام بعد از او باشد  امام دوازدهم؟ع؟ چیزی 

یا آمدن قیامت، و ما تنها به دو چیز مکلف هستیم:
 1. اقرار به دوازده امام،

 2. اعتقاد به آنچه امام دوازدهم؟ع؟ برای بعد از خود فرماید«.
کالم شیخ می رساند او در تعداد  گویی  و بر اساس شبهه ناظم العقیلی3، 
ائمه دوازده گانه تردید دارد و نصب امام جدید را جایز دانسته و آن را موکول به 

بیان امام دوازدهم تلقی می کند.
گر  یدیه می گویند ا یدیه است زیرا ز کالمی جدلی در پاسخ به ز این   

ً
اوال اما 

امام  باید  دوازدهم؟ع؟  امام  وفات  از  بعد  پس  نیست  خالی  حجت  از  زمین 

 َیُکـوُن َبْعـَد 
َ

ـُه َقـال ّنَ
َ
ِبیـَک؟ع؟ أ

َ
ْعـُت ِمـْن أ ـٍد؟ع؟ َیـا اْبـَن َرُسـوِل اهَّلِل ِإّنِ َسِ ّمَ ـاِدِق َجْعَفـِر ْبـِن ُمَ ـُت ِللّصَ

ْ
: ُقل

َ
ِب َبِصیـٍر َقـال

َ
1 . َعـْن أ

 
َ

ـاَس ِإل ـْم َقـْوٌم ِمـْن ِشـیَعِتَنا َیْدُعـوَن الّنَ ُ ِکّنَ
َ
 َول

ً
 اْثَنـا َعَشـَر ِإَمامـا

ْ
ْ َیُقـل  َو لَ

ً
 اْثَناَعَشـَر َمْهِدّیـا

َ
ـا َقـال َ

َ
 َفَقـال:َ »ِإّن

ً
َقـاِئِ اْثَناَعَشـَر َمْهِدّیـا

ْ
ال

َنـا. مهـان، ج 2، ص358، ح56. ُمَوالِتَنـا َو َمْعِرَفـِة َحّقِ

2 . الستبصار فیما اختلف من األخبار، املشیخة، ص326.

3 چهل حدیث در مورد مهدین و فرزندان قائ؟ع؟، ص10.
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گردد، و شیخ  از 12 عدد  ائمه بیش  این باعث می شود تعداد  و  باشد  دیگری 
صدوق می خواهد به آنها بفهماند اعتقاد به حصر عدد ائمه در 12 با اعتقاد به 
که  که فعاًل  اینکه زمین خالی از حجت نیست نا سازگاری ندارد، به این نحو 
امام دوازدهم؟ع؟ زنده است و قیام ننموده، پس عقیده به دوازده امام مخدوش 
نمی شود اما وقتی که قیام فرمود و حکومت عدل جهانی تشکیل داد ببینیم چه 
می گوید. آیا می گوید قیامت فرا خواهد رسید یا از امام بعد از خود خبر می دهد 
و باالخره فعاًل اشکالی به عقاید شیعه وارد نیست؛ و بعد می گوید: آیا می توان 

که فرموده ائمه دوازده نفرند تکذیب نمود؟! رسول خدا؟ص؟ را 
اال  و  می گوید  سخن  جدلی  دارد  ایشان  که  می رساند  کاماًل  کالم  این  و 
خودش تردیدی در تعداد ائمه و نیز آنچه بعد از امام دوازدهم؟ع؟ رخ می دهد 
از امام دوازدهم؟ع؟  ندارد زیرا ایشان قائل به رجعت است و عقیده دارد بعد 

ائمه رجعت خواهند آمد.
کنید:  کالم ایشان توجه  برای روشن شدن مطلب به 

ئمة اثنا عشر لن الحجة  نبیاء أن ال یدیة: ل یجوز أن یکون من قول ال »قالت الز
ثنا عشر بعد محمد؟ص؟ قد مضى منهم أحد  باقیة على هذه المة إلى یوم القیامة و ال
ئمة؟مهع؟  عشر و قد زعمت المامیة أن الرض ل تخلو من حجة.فیقال لهم  إن عدد ال
اثنا عشر، و الثانى عشر هو الذی یمل الرض قسطا و عدل ثم یکون بعده ما یذکره من 
قرار باثنى عشر إماما  کون إمام بعده أو قیام القیامة و لسنا مستعبدین  فى ذلک إل بال
یدیة أ فیکذب رسول اهَّلل؟ص؟  کون ما یذکره الثانى عشر؟ع؟ بعده  ... و یقال للز و اعتقاد 

ئمة اثنا عشر«1. فى قوله إن ال
که تعداد ائمه؟مهع؟  ً ایشان در اول و آخرکالمشان جزمًا تصریح می کنند 

ثانیا

1 . کمال الدین  و متام النعمة، ج 1، ص77 -  78.
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دوازده عدد است لذا قطعًا منظورشان از این فقره، تردید در تعداد ائمه نیست.
کنند تالزمی با سیزده  ً اینکه امام دوازدهم؟ع؟ امام بعد از خود را معرفی 

ثالثا
امام یا 24 وصی یا دوازده مهدی ندارد زیرا طبق عقیده به رجعت، امامان قبلی 
گونه، عقیده به دوازده امام با عقیده به  بعد از امام دوازدهم خواهند آمد و بدین 
یدیه عقیده به  رجعت و خالی نبودن زمین از حجت قابل جمعند، اما چون ز

کرده اند. رجعت ندارند شیخ صدوق؟هر؟ امر رجعت را در لفافه بیان 
کسی  که امام دوازدهم؟ع؟ همان  شیخ صدوق دارد تصریح می کند   

ً
رابعا

امام  بخواهد  گر  ا و  می نماید،  داد  و  عدل  از  پر  را  دنیا  نموده،  قیام  که  است 
دیگری بیاید بعد از این واقعه و با نصب علنِی امام دوازدهم؟ع؟ خواهد بود. 
قائم  را  خود  او  زیرا  است  بصری  احمد  عقاید  مخالف  اینها  همه  درحالی که 
کننده حکومت عدل دانسته، با وجود امام دوازدهم؟ع؟ ادعای  موعود و بر پا 

امامت و وصایت و الزام به بیعت نموده است.  
طوسی  شیخ  موضع  درحالی که  بود،  صدوق  شیخ  درباره  شد  گفته  آنچه 
و  فقه نوشت  را در  کتاب تهذیب  که  زیرا شیخ طوسی  گونه است.  نیز همین 
کتاب استبصار رفع نماید، درباره  کرد اختالف روایات متعارضش را در  سعی 
اعتقادات صحیح شیعه دو کتاب »االقتصاد فیما یتعلق باالعتقاد« و »العقائد 
اعتقادات راسخ شیعه  بدانند  آینده شیعه  تا نسل های  را نگاشت  الجعفریة« 
کتاب اعتقادی  کدام است و از صراط مستقیم منحرف نشوند، و او در این دو 

کوچکترین اشاره ای به مهدی های دوازده گانه نکرده است.
کتاب ایشان چنین است:  متن 

که اولینشان حسن و آخرینشان  یند  »ائمه بعد از علی؟ع؟ 11 تن از اوالد او
قائم مهدی فرزند حسن عسگری است. امام مهدی همان محمد بن حسن؟ع؟ 
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گروهی دیگر در زمان او رجعت می کنند ...« 1. که پیامبر و امامان و  می باشد 
مهدی های  روایت  طوسی  شیخ  چرا  پس  بپرسد:  کسی  است  ممکن 
کتاب  که  دانست  باید  اما  نموده؟  ثبت  غیبتش  کتاب  در  را  دوازده گانه 
فرقه های  به  پاسخ  در  که  است  جدلی   - احتجاجی  کتاب  یک  »غیبت« 
کتاب اعتقادی، و آنچه  یت از جمله واقفیه نگاشته شده2، نه  منحرف از مهدو
اعتقاد شیخ طوسی می باشد عدم مهدی های دوازده گانه است و برای همین 
در دو کتاب اعتقادیش حرفی از آنها نزده، و این بهترین دلیل بر عدم اعتقادش 

نسبت به مضمون حدیث مهدی های دوازده گانه می باشد.
ضمن اینکه ایشان قبل و بعد از نقل حدیث موسوم به وصیت در ابتدا و 
که تعداد امامان دوازده عدد بیشتر نیست  انتهای بحث خود، تصریح می کند 
و هر که بگوید امام دوازدهم فرزندی دارد و تعداد ائمه سیزده می باشد، سخنش 
سخن هایی  چنین  گویندگان  که  می کند  شکر  را  خدا  هم  بعد  و  است  باطل 

منقرض شده اند: 
من  فأما   ... ینقصون 3  ل  و  یدون  یز ل  َعَشر  اثَنا  النبى؟ص؟  بعد  ئمة؟مهع؟  ال »أن 
ثة عشر فقولهم ُیفَسد بما دللنا علیه من ان  قال إن للخلف ولدًا و إن األئمة ثال
کلها قد انقرض  األئمة اثنا عشر فهذا القول یجب إطراحه. علی ان هذه الِفرق 

یتـه األول منـم ولـده السـن، مث السـن، مث عـى بن السـن، مث ممـد بن عى، مث  1 . األمئـة بعـد عـى؟ع؟ احـد عشـر مـن ذر

جعفـر بـن ممـد الصـادق، مث مـویس بـن جعفـر، مث عـى بـن مـویس، مث ممـد بـن عـى، مث عـى بـن ممـد، مث السـن بـن عـى، 

مث اللـف الجـة القـائ املهـدی اهلـادی بـن السـن صاحـب الزمـان... اإلمـام املهـدی املنتظر ممدبـن السـن... یرجع نبینا 

یـة، ص249 -  250. وأمئتنـا املعصومـون یف زمـان املهـدی مـع مجاعـة مـن األمـم السـابقة و الاحقـة. العقائـد اجلعفر

 
ً
یـن دلیـل بـر جـدل بـودِن ثبـت حدیـث وصیـت اینسـت کـه اوًل ایشـان ایـن روایـات را در پاسـخ بـه واقفیـه آورده و ثانیـا 2 . بتر

در ایـن کتـاب روایـات متعـددی ثبـت کـرده کـه بـا هـم تعـارض دارنـد و مـا بـه بعـی از آنـا در خـال کتـاب اشـاره کـرده امی.

3  . الغیبة )للطویس(، کتاب الغیبة للحجة، ص127.
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بحمد اهّلل و لم یبق قائل یقول بقولهم«1.
که فهم و اعتقاد این دو عالم بزرگ برای ما حجت  کند  کسی اشکال  گر  و ا
پاسخ  در  یم،  آور دست  به  را  درست  عقاید  خودمان  مکلفیم  ما  و  نیست 
بیان  عصر  به  زمان ها  نزدیک ترین  در  شیعه  رؤسای  بزرگواران  این  می گوییم: 
بدست  صرف  را  خویش  عمر  تمام  که  هستند  ائمه؟مهع؟  توسط  شیعه  عقاید 
آوردن و حفظ معارف شیعه نمودند و بر همین اساس کتاب اعتقادی نوشته اند 
کنند نه عقاید شخص خودشان را، هم چنان که شیخ  تا عقاید شیعه را ثبت 
گذاشته  کتابش را اعتقادات امامیه و شیخ طوسی عقاید جعفریه  صدوق نام 
که تعداد ائمه؟مهع؟  گر اینها در بدیهی ترین مسأله اعتقادِی شیعه  است. پس ا
برای  چیزی  چه  دیگر  باشند  نفهمیده  را  درست  عقیده  و  کرده  اشتباه  است 

شیعه می ماند؟!
کتاب های روایی چه در شیعه و چه در سنی، جزء  نکته پایانی اینکه عموم 
کتاب  مصنفات هستند نه اصول، برای همین در میان اهل سنت تنها شش 
کتاب روایی از  حدیثی به عنوان صحیح شمرده می شود و در شیعه تنها چهار 

کتب دیگر. جایگاه ویژه ای بر خوردارند نه 

نکته 8( نقیقت ندیی
با  که تا حدیث بودن یک متن، حتی  این یک امر طبیعی و معقول است 
سند ضعیف برای ما ثابت نشود، نمی توانیم آن را حدیث و بیان معصوم تلقی 

گردیم.  و به محتوای آن عمل نموده یا عقیده مند 
گرفته شود  برای اثبات حدیث بودِن یک متن، نکات متعددی باید در نظر 

1 . مهان، ص228.
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که چهار مورد از آنها از این قرار است:
که انتساب  کتابی  کتابی شناخته شده آمده باشد، یعنی  الف. حدیث در 

که فعاًل از آن موجود است مشخص باشد. اصلش و نسخه ای 
بار  اولین  و  بوده  شناخته  نا  قرن ها  که  است  کتابی  العقول«،  »تحف  مثاًل 
در  مؤلفش  و  آن  از  نامی  این،  از  قبل  و  برده  نام  مولفش  و  آن  از  فاضل قطیفی 
گردان او،  یخ والدت و وفات نویسنده، اساتید و شا میان شیعه نبوده است. تار
گاهی و میزان تقوای او هیچ کدام برای ما مشخص نیست. بله در کتب  علم و آ
جاللت  به  حکم  کتاب،  این  زیبای  احادیث  بررسی  واسطه  به  متاخر  تراجم 
کردن به احادیثی  معنوی و وثاقت علمی نویسنده داده اند اما این برای اعتماد 

کافی نیست. کتاب نا شناخته، آن هم بدون ذکر سند ثبت شده  که در این 
یم برای محمد بن محمد  که یقین دار کتاب »اشعثیات« است  مثال دیگر 
بار  اولین  برای  و  بود  گم  قمری  سیزده  قرن  تا  کتاب  این  ولی  بوده،  اشعث  بن 
به چاپ  آن  از  و پس  ارائه شد  به نجف  آن  از  توسط سیدی هندی نسخه ای 
کند این نسخه موجود، رونوشت همان  که اثبات  یم  رسید و هیچ دلیلی ندار

کتاب اشعثیات است1.
در  که  است  عسگری؟ع؟«  حسن  امام  به  منسوب  »تفسیر  سوم  مثال 
شده؛  امالء  ایشان  توسط  سال  هفت  مدت  در  تفسیر  این  آمده:  مقدمه اش 
کمتر از شش سال می باشد! و غیر از این،  کل دوران امامت ایشان  درحالی که 
یانش مجهول و نا شناخته و درون متنش پر از اشتباهات و تناقضات  تمام راو
کتاب برای اولین  گویش ائمه؟مهع؟ فاصله دارد. این  که از نوع  کلماتی است  و 
بار حدود 100 سال بعد از وفات امام عسگری؟ع؟ مطرح شد و بعد از آن حدود 

1 . مبان تمکلة املناج، ج 41، موسوعة، ص275 -  276.
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گشت. هفتصد سال نا شناخته بود و بعد دوباره مشهور 
که می دانیم مولفش محمد بن مسعود  مثال چهارم »تفسیر عیاشی« است 
تا حسن بن سلیمان  بوده،  گم  پانصد سال  او حدود  کتاب  اما  عیاشی است 
آن  از  نسخه ای  و  کرده،  حذف  را  روایاتش  سند  و  یافته  را  آن  از  قسمتی  حلی 
کجا بدانیم آنچه مرحوم  که همان بعدًا مشهور شده است. خوب ما از  نگاشته 
کتاب عیاشی بوده، از  کرده، همان تفسیر عیاشی است؟ بر فرض  حلی پیدا 
یاد نکرده؟ از  کم و ز که بوده و متن روایات را  کجا بدانیم نویسنده این نسخه 
یان این روایات را بشناسیم  کرده، از کجا راو طرفی وقتی سند احادیث را حذف 
تا ببینیم روایت شان قابل اعتماد هست یا نه؟ مخصوصًا با توجه به اینکه با 
یدیه  گرفته، مشخص شده عیاشی از روایات اهل سنت و ز بررسی های صورت 
ید  کنار این مشکل بگذار کتابش استفاده نموده است. و اینها همه را در  نیز در 

کتاب با عقاید شیعه نا سازگار می باشد. که احادیث متعددی از این 
مباحث  برای  عیاشی  تفسیر  روایات  به  می توان  تفصیل  این  با  آیا  حال 

کرد؟ اعتقادی استدالل 
کتاب »شرح االخبار« اثر یکی از علمای اسماعیلی مذهب به  مثال پنجم 
را  آنها  و  آورده  سند  ذکر  بدون  را  احادیثی  که  است  مصری  نعمان  قاضی  نام 
گاهی شرح او با متن روایت خلط شده و معلوم  شرح داده است، درحالی که 

کدامش شرح قاضی نعمان. کالم امام می باشد و  کجایش  نیست 
کتاب به اصل و نسب و عدالت و وثاقت شناخته شده باشد  ب. نویسنده 

کتابش جعلی یا تحریف شده نیست. تا روشن باشد احادیث 
کتاب »مصباح الشریعه« نا شناخته است و هر  به عنوان نمونه؛ نویسنده 
گمان نیست پس ما چگونه اطمینان  گفته می شود جز حدس و  چه در این باره 
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کنیم آنچه در آن به ائمه؟مهع؟ نسبت داده شده، واقعًا فرموده ایشان است؟!
قطعی  مذهِب  خالف  مطالب  از  پر  که  قمی«  »تفسیر  است  همچنین  و 
نا  نویسنده ای  نیز  تفسیر  این  می باشد.  عقل  خالف  گاهی  حتی  و  شیعه 
کتاب آمده: »حدثنا أبو الفضل العباس بن محمد  شناخته دارد زیرا در مقدمه 
بن  علی  الحسن  أبو  حدثنا  قال  جعفر؟ع؟  بن  موسی  بن  حمزة  بن  القاسم  بن 
چه  من  که  نمی کند  بیان  و  نیست  مشخص  کالم  این  گوینده  اما  إبراهیم  «1 
کرد ما را«. لذا اینکه این تفسیر  که دارم می گویم: »حدثنا: حدیث  کسی هستم 
را نگاشته علی بن ابراهیم قمی می دانند صد در صد باطل است و احادیث 
با  کالم مفسر  اینکه در موارد متعدد،  از  نیز قابل اعتماد نمی باشد، غیر  کتاب 
کجا  کجا برداشت خودش است و  کالم معصوم خلط شده و معلوم نیست، 

کالم امام می باشد.
که بعد از حدود 800 سال از وفات  کتاب »فقه الرضا؟ع؟«  و این گونه است 
کننده ای از مکتوبات ایشان  امام رضا؟ع؟ پیدا شده و بدون هیچ دلیل قانع 

شمرده است.
کجا  کتاب مشخص باشد تا بفهمیم نویسنده، این احادیث را از  ج. منابع 
ابو  الخواطر  تنبیه  طبرسی،  احتجاج  کتاب های  مثال  عنوان  به  است.  آورده 
فراس، لب اللباب راوندی، عوالی اللئالی ابن ابی جمهور، تحف العقول ابن 
که  شعبه حرانی و دعائم االسالم قاضی نعمان، منبعی برای احادیث مرسلی 
نقل  را  احادیث  این  منابعی  چه  از  آخر  ببینیم  تا  نمی دهند  ارائه  کرده اند  نقل 
که خودمان  کتاب دیگری نیست. بله طبق بررسی هایی  که در هیچ  کرده اند 
اهل  منابع  از  اللباب«،  »لب  کتاب  اصلی  منبع  شدیم  متوجه  داده ایم  انجام 

1 . تفسیر القمی، ج 1، ص27.
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که  است  اساسی  بی  منقوالت  اللئالی«،  »عوالی  اصلی  منبع  و  بوده،  سنت 
منبع  و  شده1،  داده  نسبت  معصوم  به  غیره  یا  اصولی  یا  فقهی  کتب  در  گاهًا 
هم  بقیه  و  است،  سکونی  و  اشعثیات  کتاب  دو  نیز  االسالم«  »دعائم  کتاب 

نامشخص است.
کتاب مربوط به دوره اوِل جمع آوری حدیث باشد. د. 

سال  در  طوسی؟هر؟  شیخ  وفات  تا  صغری  غیبت  از  اول،  دوره  از  مراد 
که پایان عصر شکوفایِی حدیث نگاری و جمع منابع روایی  460 قمری است 
می باشد. زیرا بعد از این دوره، هم دست نوشتجات اصحاب ائمه؟مهع؟ از بین 
کتابهایی مثل  رفته و هم سلسله اسناد روات قطع شده، پس چگونه می توان به 
که بعد از 1300 سال ازگذشت  کرد  »الزام الناصب« یا »بشارة االسالم« اعتماد 
کتابی وجود ندارد و سلسله  که در هیچ  اسالم، برخی احادیث را نقل می کنند 
اسناد مشخصی هم برایش یافت نمی شود، و چگونه می توان احادیث اینها را 

مبنای عقیده و عمل قرار داد؟
روایات  تحریف  و  جعل  به  نویسندگان  این  کردن  متهم  ما  منظور  البته 
حجت2  از  ی  پیرو به  مکلف  قرآن،  دستور  به  ما  چون  می گوییم  بلکه  نیست؛ 
به عنوان  که  کنیم  تکیه  کلماتی  به  نمی توانیم  هستیم4،  روشن  راه  و  برهان3  و 
چنین  واقعًا  گر  ا زیرا  یم.  ندار آنها  بودن  حدیث  بر  دلیلی  و  شده  ثبت  حدیث 
که تمام  احادیثی وجود داشته، چطور از چشم تیزبین محدثینی مخفی مانده 
کشورهای  و  در شهرها  و سالها  اختیار داشته اند  در  را  کتب مشهور اصحاب 

1 . و منبع دیگرش کتب اهل سنت است.

2 . بقره: 150، نساء: 165.

3 . بقره: 111، انبیاء: 24، منل: 64، قصص: 75.

4 . بقره: 99، 185، یونس: 15، إسراء: 73.
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مختلف به جمع آوری حدیث پرداخته و متبحرترین افراد در حدیث شناسی 
کلینی،  شیخ  مثل  افرادی  اند؟  بوده  حدیثی  منابع  به  اشخاص  عالم  ترین  و 

شیخ صدوق و شیخ طوسی.
بله آنچه آنها بیشتر در اختیار داشتند کتب روایی بود لذا ممکن بود افرادی 
از  کتب روایی قبل  که در  گوش شنیده اند  گوش به  که احادیثی را  پیدا شوند 
اما  به ثبت رسیده است،  بزرگوار  از این مشایخ  و بعد  این مشایخ ثبت نشده 
که نقل می کند سلسله سند  کسی برای روایتی  این تنها یک فرضیه است و تا 
گوش به  کرده حدیِث  کجا ثابت می شود آنچه او نقل  صحیح نداشته باشد از 
کسی به راحتی می تواند  گوش شنیده شده است؟ زیرا در غیر این صورت هر 
کند و دیگران از او بشنوند و  کلماتی بسازد و با نام حدیث در بین شیعه پخش 
کتاب حدیثِی جدیدی چاپ شود!  کنند و هر چند وقت یک بار  آن ها را بازگو 

و این نزد هیچ عاقلی پذیرفته نیست.

نکته 9( منظور از ندیی متواتر
گوشش خورده است. حدیث متواتر به  هر مسلمانی عنوان حدیث متواتر به 
ی داشته باشد  یان، آنقدر راو که در هر طبقه از سلسله راو گفته می شود  روایتی 
که تبانی آنها بر جعل مضمون آن حدیث به صورت طبیعی نا ممکن باشد و 

کند این مضمون از معصوم صادر شده است. انساِن نوعی1 یقین پیدا 

کند و دیـر بـه یقـن می رسـند و  یـرا عـده ای خیـى شـکا 1 .مـراد از انسـاِن نوعـی، در نظـر نگرفـن حـالت شـخیِص افـراد اسـت ز

گـر قـرار باشـد یقـِن فـردی را معیـار تشـخیص حدیـث متواتـر بدانـم، در  یع یقـن می مناینـد، لـذا ا عـده ای خیـى زود باورنـد و سـر

ایـن تشـخیص، هـرج و مـرج شـدیدی رخ می دهـد و خیـى از احادیـث ضعیـف، نـزد عـده ای متواتـر تلـی شـده و واجـب العمـل 

 بایـد یقـن نوعـی را در نظـر گرفـت و بعـد تشـخیص داد کـه ایـن حدیـث متواتـر 
ً
و العتقـاد معـریف می شـوند. بـرای مهـن حتمـا

اسـت یـا نـه.
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که سند حدیث متواتر بررسی  از طرفی بین علماء این نکته مشهور است 
فقهی  کتب  الی  به  ال  در  درحالی که  است،  قطعی  مضمونش  چون  نمی شود 
که دارای یک مضمون هستند به  که احادیث متعددی  مواردی دیده می  شود 

گذاشته می شوند. کنار  خاطر ضعف سند 
کمی از علم حدیث دارند  که اطالعات  همین امر باعث شده بعضی افراد 
که این حدیث متواتر است چرا به خاطر ضعف سندش آن را  کنند  اعتراض 

گذاشتید. کنار 
تواتر می رسد  به حد  که یک حدیث وقتی  این حقیقت غافلند  از  آنها  اما 
با  که  باشد  داشته  وجود  صحیح  متن  و  سند  چندین  اسنادش،  میان  در  که 
گر یک مضمون در  گیرد، و اال ا ضمیمه شدِن دیگر اسناد ضعیف، تواتر شکل 
قالب مثاًل چهل حدیث وارد شده باشد درحالی که سند همه شان یا مجهول 
به  کدام عاقلی  یا متنش نسخه بدل دارد،  و  یا ضعیف  یا مرسل است  است 
پیدا  اعتقاد  مضمونش  به  و  نموده  اطمینان  معصوم  از  حدیثی  چنین  صدور 

می کند؟
که به اسم متواتر مطرح  که خیلی از احادیثی  و با این بیان روشن می شود 

می گردند متواتر و یقین آور نیستند.
البته حدیث متواتر بر دو قسم است: لفظی و معنوی1؛ 

کنند مانند  یان، حدیث را به یک لفظ بیان  تواتر لفظی یعنی اینکه همه راو

1 . البتـه یـک قسـم هـم تواتـر امجـال اسـت. تواتـر امجـال یعـی آنقـدر حدیـث در یـک موضـوع وارد شـده کـه انسـاِن نوعی یقن 

پیـدا می کنـد یکـی از آنـا از معصـوم صـادر شـده اسـت. امـا عـده ای اشـکال دارنـد کـه اوًل چگونـه یقـن می کنیـد یکـی از ایـن 

 بـر فـرض یقـن کردیـد، از کجـا می خواهیـد تشـخیص دهیـد کدامیـک از معصـوم 
ً
احادیـث از معصـوم رسـیده اسـت، و ثانیـا

گـر مضمـون آنـا بـا هـم متفـاوت باشـد بـه هیچ کـدام منی توانیـد عمـل کنیـد چـون منی دانیـد کدامیـک  صـادر شـده اسـت؟ لـذا ا

حدیـِث معصـوم اسـت.



|  44     |     لوح و قلم

مختلفی  موضوعات  در  متعددی  روایات  یعنی  معنوی  تواتر  و  غدیر،  حدیث 
که مضمون همه شان یک مطلب مشخص است مثل اخبار  وارد شده باشند 
ی هم، شجاعت بی نظیر  که همگی رو گون از مبارزات حضرت علی؟ع؟  گونا

ایشان را ثابت می کند1.
یک  بر  همگی  که  می آید  بدست  کنده ای  پرا احادیث  از  معنوی  تواتر  پس 
بر  که  تواتر وقتی بدست می آید  این  که  باید دانست  اما  اتفاق دارند،  مضمون 
به  معصومین ؟مهع؟  خود  وقتی  تا  اال  و  باشد  نداشته  وجود  لفظی  تواتر  خالفش 
کرده اند، بدست آوردن یک معنای مخالف از ال  معنایی با تواتر لفظی تصریح 
کنده، اجتهاد در مقابل نص بوده، معنای استنباط شده فاقد  به الی روایات پرا

تواتر معنوی و حجیت خواهد بود.
به غیب  را صاحب علم  ائمه  که  دارد  روایت وجود  یست  از دو بیش  مثاًل 
همه  این  کنار  در  اما  می کند،  بازگو  غیب  از  را  ایشان  دادن  خبر  یا  دانسته 
که مضمون شان می رساند ائمه علم  کنده ای یافت می شود  حدیث، روایات پرا
تواتِر  این  به  با تمسک  انسان عاقلی  نداشته اند. در چنین حالتی هیچ  غیب 

معنوِی ادعا شده، آن تواتر لفظی را رد نمی کند.
در  تواتری  چه  اینکه  آن  و  دارد  وجود  اساسی  سوال  یک  اینجا  در  خوب 

احادیث اعتقادی پذیرفته است؟
در پاسخ باید گفت: مسائل اعتقادی بر دو قسم است: اصول عقاید و فروع. 

یـف تواتـر معنـوی نیسـت، بلکـه ایـن را بایـد تواتـر امجـال نـام گذاشـت، و تواتـر معنـوی یعـی یک  1 . البتـه بـه نظـر بنـده، ایـن تعر

ینـد عى وّل مشاسـت، عى مولی مشاسـت، عى اول به مشاسـت، عى امام  معنـا بـا الفـاظ خمتلـف بیـان شـود مثـل اینکـه بگو

مشاسـت، عـى مفتـرض الطاعـة اسـت، عـى منتصـب از طـرف خداسـت، عـى خلیفـه پیامبـر اسـت، و ... کـه مهـه ایـن الفـاظ 

یـک معنـا را می رسـاند کـه مهـان امامـت ایشـان می باشـد.



بخش اول: وبررسی سند ندیی موسوم به وصیت      |  45    |

و در  آنها اشکالی ندارد  به  که جهل مکلفین  آنهایی است  از فروع عقاید  مراد 
کردن به آنها نیز تواتر معنوی و حتی طریق ظنِی معتبر مانند خبر  عقیده پیدا 
کفایت می کند مثل علم و عقیده به خصوصیات پل صراط و  صحیح السند 

طبقات بهشت و جهنم و از این قبیل مسائل.
می دهد  تشکیل  را  شخص  ایمان  پایه  که  امامت(  )مثل  عقاید  اصول  اما 
تواتر  و  می آید  بدست  لفظی  متواتر  خبر  یا  مذهب  یات  ضرور واسطه  به  تنها 
کفایت نمی کند زیرا معقول نیست تصریح دین به اصول عقاید  معنوی در آن 

گردد. که اثباتش نیازمند به تواتر معنوی  کم باشد  آنقدر 
که استمرار وصایت توسط مهدیین، تنها در یک  در نتیجه ممکن نیست 
به  معنوی  تواتر  توسط  مضمونش  و  باشد  شده  ذکر  السند1  ضعیف  حدیث 

اثبات برسد.
احمدالحسن  کتاب  مقدمه  در  العقیلی  ناظم  خطای  توضیح  این  با  و 

که می نگارد: مشخص می شود 
کتب عدیده تواتر معنوِی حدیث وصیت و اقترانش به  »بعد از اینکه ما و 
کسانیکه صحت سند حدیث وصیت  کردیم می فهمیم  قرائن صحت را ثابت 
گروه اول واجب  را مطالبه می کنند یا جاهلند و یا خود را به جهالت زده اند. اما 
گروه دوم  است حد خود را دانسته و قبل از اینکه حرف بزنند علم بیاموزند و اما 

که می دانند ما چه می گوییم«2. کینه ای هستند  حسودان 

1 حدیث موسوم به وصیت در کتاب الغیبة طویس.

2 . فبعـد أن أثبتنـا و یف کتـب عدیـدة تواتـر مضمـون الوصیـة و اقترانـا بقرائـن الصحـة، نعلـم أن الذیـن یطالبـون بصحـة سـند 

یتعلـم قبل أن یتکلم، و املتجاهل  ه و الوصیـة املقدسـة إمنـا هـم بـن جاهـل ومتجاهـل خمـادع، فاجلاهل جیب علیه أن یعرف حّدَ

یعـرف مـا قدمتـه آنفـا ولکنـه حاقـد حاسـد یفتقـر إل شـرف الصومـة. الوصیـة املقدسـة الکتـاب العاصـم مـن  املخـادع یعلـم و

الضـال، ص5
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که تصریح می کند حدیث  یم  را می گذار کالم حر عاملی  او  و ما در مقابل 
که دوازده مهدی بعد  وصیت دارای تواتر نیست و در مثل چنین مطلب مهمی 
از دوازده امام؟مهع؟ می آیند واجب است خبر دادن به آن متواتر باشد درحالی که 
این حدیث از طریق شاذ وارد شده است: »و مثل هذا المطلب الجلیل یجب 

تواتر اإلخبار به ... ورد من طریق شاذ«1.
که بعد  که دیگری می گوید: »وجود مهدی های دوازده گانه  این در حالیست 
که هیچ  بود  از جمله متشابهاتی  از رجعت می آیند  و قبل  امام دوازهم؟ع؟  از 
عالمی موفق به فهم آن نشد تا اینکه مهدی اول از نسل امام دوازدهم و وصی 
کرد ... هم چنان که در روایات آمده: قائم به امری  و رسول او آمد و این را بیان 
که عالم و  خفی دعوت می نماید ... و این مسأله از مهمترین امور مخفی بود 

جاهل بدان ملتفت نشده بودند ...«2.
تواتر معنوی داشته پس چطور  این حدیث  گر  ا که  اینست  ما  خوب سوال 
کس نفهمیده، چون  ادعا می کنید مضمون آن از اهم امور مخفی بوده و هیچ 

قائم به امر خفی دعوت می کند؟
چگونه این مسأله اصولی و مهم از دید هزاران هزار عالم شیعه در طول 1200 
 13 به  قائل  که  نبوده  شیعه  عالم  یک  حتی  که  گونه ای  به  مانده  مخفی  سال 

1 . الفوائد الطوسیة، ص117.

2 . و من املتشابات عى األمة و ل یستطع أحد من العلماء فک رموز هذه القضیة و الروج بنتیجۀ: اجلمع بن کاالعقیدتن 

یة اإلمام املهدی؟ع؟ السـید أحد السـن الیمان املوعود و ویص و رسـول  املهدین و الرجعة - إل أجناء أول املهدین من ذر

اإلمام املهدی؟ع؟ فأفاض علینا ما یشـی العلیل، و یروی الغلیل یف حل هذه املسـألة من دون رد أی روایة یف کا املسـألتن، 

و ل عجـب مـن ذلـک فقـد ورد یف عـدة روایـات عـن أهـل البیـت؟ع؟ أن القـائ یدعـو إل أمر قد خی و ضـل عنه اجلمهور، و هذه 

املسـألة مـن أهـم األمـور املخفیـة و الـى ضـل عنـا النـاس عاملهـم و جاهلهـم، حـى جـاء صاحهـا فکشـف القناع عنـا؛ لیثبت 

أنـه صاحـب الـق و املتصـل مـع الق ل غیر. الوصیة و الویص أحد السـن، ص99.
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امام، 24 وصی یا امامت دوازده مهدی بعد از دوازده امام باشد؟ آیا این با تواتر 
معنوی جور در می آید؟!

ترت
َ
دوران ف

احمد الحسن، برای فرار از شبهه مذکور، دست به دامان دوره فترت شده 
تا زمان ظهور خودش را دوره  کبری  که او دوران غیبت  است، به این توضیح 
قابلیتی  و  به علت نداشتن پذیرش  که در آن حجت های خدا  فترت  شمرده 
در میان مردم، مامور به تبلیغ دین نبوده و باید سکوت اختیار می کردند. لذا 
که مردم در چنین دوره ای از حقیقت دین بی اطالع مانده  هیچ اشکالی ندارد 
که چطور در این 1200 سال همه علماء و مردم  کرد  باشند، پس نمی توان شبهه 
کسی  گر  ا و  بوده اند،  گمراه  امام  دوازده  از  بعد  مهدی   12 به  عقیده  به  نسبت 
گر تو پیامبر  گفت: ا که به موسی  کند پیرو فرعون است  چنین شبهه ای مطرح 
 َفما 

َ
هستی و خدایی وجود دارد پس تکلیف مردم قبل از ما چه می شود: »قال

ولى« 1.
ُ
وِن  اْل ُقُر

ْ
  ال

ُ
بال

که  ی برای اثبات این نظریه به روایتی از امام صادق؟ع؟ تمسک می کند  و
دوران غیبت را دوران فترت معرفی می نمایند: 

که با فاصله از ائمه دیگر می آید و جهان را پر  کسی است  صاحب این امر 
از عدل و داد می کند هم چنان که رسول خدا با فاصله از پیامبران الهی مبعوث 
ُت 

ْ
 َل َفُقل

َ
ْمِر َفَقال

َ
ْنَت َصاِحُب َهَذا اْل

َ
ُه أ

َ
ُت ل

ْ
ِبی َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ َفُقل

َ
ى أ

َ
ُت َعل

ْ
گشت: »َدَخل

ُت َمْن 
ْ
 َل ُقل

َ
ِدَک َفَقال

َ
ِد َول

َ
ُد َول

َ
ُت َفَول

ْ
 َل َفُقل

َ
ِدَک ُهَو َقال

َ
ُد َول

َ
ُت َفَول

ْ
 َل َفُقل

َ
ُدَک َفَقال

َ
َفَول

 
َ

ّنَ َرُسول
َ
َکَما أ ِة  ِئّمَ

َ
ى َفْتَرٍة ِمَن  اْل

َ
 َعل

ً
 َو َجْورا

ً
ما

ْ
َکَما ُمِلَئْت ُظل َها َعْدًل 

ُ َ
ِذی َیْمل

َّ
 ال

َ
ُهَو َقال

1 . طه: 51
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ُسِل «1. اهَّلِل؟ص؟ ُبِعَث  َعلى  َفْتَرٍة ِمَن الّرُ
حسن؟ع؟بال  بن  محمد  امام  »امامت  می نگارد:  روایت  این  توضیح  در  او 
فاصله بعد از شهادت امام حسن عسگری شروع شده و فترتی بین این دو امام 
و داد  از عدل  پر  را  زمین  تا  از دوره فترت می آید  بعد  آنکه  نداشته، پس  وجود 

نماید مهدی اول است«2.
ی غافل است از اینکه: اما و

باشد  فترت  دوره  در  مردم  عاقبت  درباره  فرعون  سوال  نیست  معلوم   .1
کتاب  و  حساب  هست  دیگری  م 

َ
عال گر  ا که  می پرسد  معاد  درباره  ی  و بلکه 

که قبل از ما مرده اند چه می شود؟ آیا خدا می تواند به حساب  این همه مردمی 
نمی تواند پس چرا  گر  ا و  آخر چگونه  گر می تواند  ا نه؟  یا  کند  آنها هم رسیدگی 
که فقط به حساب ما می رسد؟ برای همین موسی  بین ما و آنها فرق می گذارد 
و  نمی کند  اشتباه  و  است  عالم  آنها  احوال  به  من  خدای  گفت:  او  جواب  در 
ی  ّبِ ُمها ِعْنَد َر

ْ
کتابی نگاشته شده است: »ِعل فراموش نمی نماید و اعمال آنها در 

ی َو ل َیْنسى«3. ّبِ  َر
ُّ

ِکتاٍب ل َیِضل ِفى 
حال بر فرض سوال فرعون درباره تکلیف مردم در دوران فترت قبل از بعثت 
که دوران غیبت امام مهدی؟ع؟  موسی؟ع؟باشد، ولی در ادامه اثبات می کنیم 

کار نباشد. که بیان و هدایتی در  مانند دوران فترت نبوده 
گفته احمد بصری، امامت امام دوازدهم؟ع؟ جزء دوره فترت  گر طبق  2. ا
کرده است - خوب  از پدر اعالن امامت  نباشد - چون ایشان بال فاصله بعد 

1 . الکایف، )ط - اإلسامیة(، ج 1، ص341، ح21.

2 . عقائد اإلسام، ص57 -  60.

3  طه: 52
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که هنوز باقی است پس فترتی رخ نداده تا نوبت به مهدی اول  امامت ایشان 
برسد.

اوِل امامت غائب بوده اند، دوره فترت  از  که امام دوازدهم؟ع؟  از آنجا   .3
کرد. که روزی ظهور خواهند  ائمه بر غیبت خود ایشان صدق می کند 

حجت  که  حالی  در  است  شناخته  نا  خدا  حجت  فترت،  دوران  در   .4
او  شخص  به  فقط  و  بوده،  شده  شناخته  کاماًل  غیبت  دوران  در  شیعیان 

کرده است. دسترسی نداشتند، پس احمد بین دوره فترت و غیبت خلط 
الهی  بیانات  به  دسترسی  و  می مانده  مخفی  حقیقت  فترت،  دوره  در   .5
که شامل اعتقادات و فقه و  کافی -  کتاب شریف  وجود نداشته، درحالی که 
که به عقیده احمد جزء  اخالق می باشد - در دوره غیبت صغری نگاشته شده 
کتاب، درصد قابل توجهی از  دوران فترت نبوده، و شیعه تا به امروز از همان 
گرفته است درحالی که در آن هیچ سخنی از  اعتقادات و فقه و اخالق خود را
مهدی های دوازده گانه، و وجود دو قائم، و فرزند داشتن امام دوازدهم به میان 
جمله  از  شده،  ثبت  متشابه  حدیث  چند  کتاب  این  در  بله  است.  نیامده 
که جوابش در نکته  حدیث لوح جابر درباره 12 وصی از اوالد حضرت زهرا؟اهس؟ 

شماره 14 داده شده است1.
که  و به عبارت دیگر: آنچه شیعه امروز بدان پایبند است همان چیزی است 
که جزء دوران فترت نبوده، بدان پایبند بوده اند  شیعیان دوره غیبت صغری 
که حجت از دیدگان غائب بوده، اما بیانات دین و حقیقت  در نتیجه با اینکه 

کند. مذهب، بر مردم پوشیده نبوده تا بر این دوران، دوره فترت صدق 
دوران  به  تشبیه  قائم؟ع؟  فترت  دوران  حدیث،  این  در  که  است  درست 

1 . پاسخ بقیه آنا در کتاب 12 ویص بیان گشته است.
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که در تشبیه دو شیء به یکدیگر، همه  فترت پیامبر؟ص؟ شده، اما باید دانست 
تنها  را به شیر تشبیه می کنند  کسی  گرفته نمی شود مثاًل وقتی  جوانب در نظر 
تشبیه  رسل  فترت  به  ائمه  فترت  اینکه  نتیجه  در  است،  شجاعت  حیث  از 
شده الزم نیست در جزئیات نیز مانند هم باشند لذا فترت رسل با نبود رسل 
امام  همان  ی  و که  او؛  غیبت  با  می کند  قیام  آنکه  فترت  ولی  می شده  محقق 

دوازدهم؟ع؟ است.
این  و  انقطاع،  نه  است  اندراس  معنای  به  لغت  در  فترت  آنکه:  توضیح 
کسی  اندراس دو علت عمده دارد یکی انقطاع رسل به معنای فرستاده نشدن 
دیگری  و  می افتاده،  اتفاق  قبل  پیامبران  زمان  در  که  خدا  دین  احیای  برای 
که  غیبت ولی خدا1 و یا حتی عدم قدرت امام نسبت به نشر عقاید صحیح 
و  می شود2  المؤمنین؟ع؟  امیر  حکومت  دوره  از  غیر  به  ائمه  همه  دوران  شامل 
توجه  نیز  نکته  این  به  باید  و  است.  یافته  تخصیص  یکی  این  به  اسالم  دین 
که اندراس دین حتمًا به معنای از بین رفتن عقاید صحیح و منحرف  داشت 
آنست،  مصداق  از  مهدی   12 به  عقیده  شود  ادعا  تا  نیست  اعتقادات  شدن 
گناه همگانی و عمل نشدن  که  بلکه دین دارای دو بخش عقیده و عمل است 

به احکام شریعت نیز اندراس دین تلقی می شود.  
حرف  که  بوده  کسی  وجود  عدم  بخاطر  فترت  دوره  می گوید  احمد   .7

1 . مـا صالـح مازنـدران در شـرح مهـن حدیـث می نـگارد: فتـرت از امئـه بـه معنـای عـدم وجـود امـام ظاهـر بـن امـام دوازدهم و 

امئـه گذشـته اسـت ول فتـرت بـن دو رسـول یعـی زمـان کـه رسـالت قطـع شـده بـوده، و اصـل فتـرت از ضعف و انکسـار اسـت: 

ـذی انقطعت فیه الرسـالة 
ّ
»فتـرة مـن المئـة مبعـی عـدم وجـود امـام ظاهـر بینـه و بـن السـابق و الفتـرة بن الرسـولن هـی الزمان ال

و أصلهـا الضعـف و النکسـار«. شـرح الکایف-األصـول و الروضـة )للمـول صالـح املازنـدران(، ج 6، ص246.

2 . »عـدم إمـام قـادر قاهـر فتشـمل أزمنـة سـائر األمئـة سـوى أمیـر املؤمنـن؟ع؟«. مـرآة العقـول یف شـرح أخبـار آل الرسـول، ج 4، 

ص54.
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حجت را بپذیرد برای همین سیصد و سیزده نفر تا به حال جمع نشده اند. اما 
گفته شود شیخ صدوق - صاحب توقیع »فقیه خیر« - و شیخ  آیا معقول است 
مفید - صاحب توقیع »االخ السدید« - و سید بن طاووس و مقدس اردبیلی 
میرزای  و  انصاری  شیخ  و   - متعدد  تشرفات  صاحب   - العلوم  بحر  عالمه  و 
کو - و سید ابو الحسن اصفهانی - صاحب توقیع  شیرازی - صاحب توقیع تنبا
که همه از بزرگان درجه یک شیعه و صاحب حاالت و دارای  »نحن ننصرک« - 

منزلت واال نزد اهل بیت؟مهع؟ بوده اند - قابلیت نداشته اند.
8. خود احمد هم که فعاًل سالهاست غیبت کرده، پس این چه پایان فترتی 

که دوباره منجر به غیبت شد؟! بود 
درحالی که  دارد،  وجود  روایت  یک  در  تنها  ائمه(  )فترت  مضمون  این   .9
مبنای احمد در عمل به روایات اعتقادی، تکیه بر حدیث متواتر یا مقرون به 

کرده است؟ که مبنای خود را فراموش  قرینه قطعی است، حال چطور شده 
از  کنار چشم پوشی از سند این حدیث است زیرا سه نفر  اینها همه در  و 

یان آن نا شناخته و مجهول می باشند. راو

قائم به امر مخفی و جدید هدایت می کند
که  می کنند  استناد  روایاتی  به  نظریه،  این  از  دفاع  در  احمد  پیروان  برخی 
کتاب و سنت جدید  می گوید: مهدی و قائم به امر خفی هدایت نموده، و امر و 
می آورد، و می گویند این امر خفی و جدید همین مهدیین دوازده گانه اند، همین 
که احمد الحسن ابراز نموده است. وجود دو قائم است، همین عقایدی است 
بر  بلکه  نیست،  جدید  امر  آوردن  قائم  شناخت  معیار  اواًل  اینکه  از  غافل 
که قائمیتش ثابت شده  کسی است  عکس، معیار شناخت امرجدید، حضور 
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کسی می تواند با تاویل آیات قرآن و روایات یا استناد به روایات  باشد، و اال هر 
بی سند و ضعیف، امر جدیدی بسازد و آن را به عنوان عالمت قائم بودن خود 
ارائه دهد. هم چنان که بابیت و بهائیت نیز قیامت را انکار نموده، تاویل به قیام 

که قائم می آورد معرفی نمودند. رهبران خود برده، و همان را امر جدید و خفی 
دلیل سخن ما بر اینکه اظهار امر جدید، فرع ثبوت قائمیِت آن فرد می باشد، 
با  را مفاد بیعت  کتاب و سنت جدید  امر و  که آوردن  روایات متعددی است 
که قائم بودن او مشخص  کعبه بین رکن و مقام می داند، یعنی زمانی  کنار  قائم 

کنند: ی بیعت  شده و مردم می خواهند با و
ْنُظُر 

َ
ى أ ّنِ

َ
َکأ

َ
کتاب جدیدی بیعت می کند: »ل قائم بین رکن و مقام با مردم بر 

ِکَتاٍب  َجِدیٍد«1 ى 
َ
اَس َعل َمَقاِم ُیَباِیُع الّنَ

ْ
ْکِن َو ال ْیِه َبْیَن الّرُ

َ
ِإل

کتاب و برهان جدیدی بیعت می کند2:  قائم بین رکن و مقام با مردم بر امر و 
َطاٍن 

ْ
ِکَتاٍب  َجِدیٍد َو ُسل ْمٍر َجِدیٍد َو 

َ
اَس ِبأ َمَقاِم ُیَباِیُع الّنَ

ْ
ْکِن َو ال ْیِه َبْیَن الّرُ

َ
ْنُظُر ِإل

َ
ى أ ّنِ

َ
َکأ

َ
»ل

َماِء«3 َجِدیٍد ِمَن الّسَ
ِکَتاٍب  َجِدیٍد«4 ى 

َ
اَس َعل َمَقاِم ُیَباِیُع الّنَ

ْ
ْکِن َو ال ْیِه َبْیَن الّرُ

َ
ْنُظُر ِإل

َ
ى أ ّنِ

َ
َکأ

َ
»ل

بلکه باالتر از این، آوردن امر جدید بعد از قیام و خروج است:
کوفه خیمه هار ا بر پا می کنند سپس امر جدیدی  اصحاب قائم در مسجد 
ُکوَفاَن ُثّمَ ُیْخَرُج  َفَساِطیَط ِفى َمْسِجِد 

ْ
َقاِئِم؟ع؟ ال

ْ
ْصَحاُب ال

َ
به آنها می رسد: »َضَرَب أ

ْمٌر َجِدیٌد«5
َ
َنَف أ

ْ
ُمْسَتأ

ْ
 ال

َ
ِمَثال

ْ
ْیِهُم ال

َ
ِإل

1 .الغیبة للنعمان، ص194، ح1.

 در قرآن کرمی به معنای برهان آمده است.
ً
2  . »سلطان« عموما

3 .الغیبة للنعمان،، ص262، ح22.

4 .مهان، ص263، ح24.

5 . مهان، ص319، ح6.
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کند مردم را مثل رسول خدا به امر جدیدی دعوت  که قیام  قائم ما زمانی 
 اهَّلِل؟ص؟«1

ُ
ْیِه َرُسول

َ
َکَما َدَعا ِإل ْمٍر َجِدیٍد 

َ
ى أ

َ
اَس ِإل می کند: »ِإّنَ َقاِئَمَنا ِإَذا َقاَم َدَعا الّنَ

َو  َجِدیٍد  ْمٍر 
َ
ِبأ َقاِئُم 

ْ
ال »َیُقوُم  می کند:  قیام  جدید  قضاء  و  کتاب  و  امر  به  قائم 

ِکَتاٍب  َجِدیٍد َو َقَضاٍء َجِدیٍد«2
حمل  نکرد،  جدید  امر  این  اظهار  زمان  به  اشاره ای  حدیث،  یک  گر  ا لذا 
َدَعا  َکَما   

ً
َجِدیدا ُدَعاًء  ا  ِمّنَ اِعى 

َ
الّد ِنُف 

ْ
َیْسَتأ ا[  »]ِمّمَ می شود:  روایات  همین  بر 

 اهَّلِل؟ص؟« 3.
ُ

َرُسول
هیچ  در  خفی،  امر  اما  بود،  جدید  امر  درباره  همه  گفتیم  که  اینها  ثانیًا 
که قائم یا مهدی؟ع؟ امری خفی می آورد: »یأتی بأمر خفی« - و  حدیثی نیامده 
این از عدم دقت پیروان احمد است - بلکه روایات متعدد می گویند مهدی به 
ی هم از وجه  امر خفی هدایت می شود، چون »مهدی« اسم مفعول است و راو

تسمیه به همین صیغه می پرسد4:
َى  َما ُسّمِ

َ
که به امری مخفی هدایت می شود: »ِإّن وجه تسمیه مهدی اینست 

ْمٍر َخِفٍى «5.
َ
ى أ

َ
ُه ُیْهَدى ِإل

َ
ّن

َ
 ِل

ً
َمْهِدّیُ َمْهِدّیا

ْ
ال

عقاید  و  قائم  دوئیت  و  مهدیین  به  وصیت  همان  خفی،  امر  آن  اینکه  و 
که دلیل روایی برایش وجود ندارد، بلکه  احمد بصری باشد، صرف ادعاست 

1 .مهان، ص321، ح1.

2 .مهـان، ص233، ح19، دلئـل اإلمامـة )ط - الدیثـة(، ص466، ح55، الغیبـة )للطـویس(، کتـاب الغیبـة للحجـة، 

ص471.

3 .مهـان، ص321، ح2. تـازه ایـن در صـوریت اسـت کـه »دعـاء جدیـد« را هم معنای »امر جدیـد« بگیرمی درحال که می تواند 

بـه معنـای دعوت از دوباره باشـد.

یب الدیث و األثر،  ج 5، ص254. ْهِدُى : الذى قد هداه اهَّلل إل الّق. النایة یف غر َ 4  . الْ

5 .مهان، ص237، ح26.
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بر عکس در روایاتی این امر خفی، علم غیب حضرت معرفی شده است: 
الف( مهدی فقط از این جهت مهدی نامیده شده که به امر مخفی هدایت 
گناهی سراغ  که مردم از او  که دنبال مردی می فرستد  می شود حتی تا این حد 
کسی در خانه اش حرفی می زند  که  ندارند پس او را می کشد و حتی تا این حد 
گواهی دهد: »إّنما سّمی المهدی؟ع؟ ألّنه یهدی إلی  که دیوار بر او  و می ترسد 
له  أّن (1  الکوفة  أهل  و  )به  الناس  یعلم  ال  رجل  إلی  یبعث  أّنه  حّتی  خفی،  أمر 
م فی بیته فیخاف أن یشهد علیه الجدار«2.

ّ
ذنبا فیقتله، حّتی أّن أحدهم یتکل

هدایت  مخفی  امر  به  که  شده  نامیده  مهدی  این  برای  فقط  مهدی  ب( 
می شود، به آنچه مردم در سینه دارند هدایت می شود، دنبال مردی می فرستد 
 
ً
َمْهِدّیُ َمْهِدّیا

ْ
َى ال َما ُسّمِ

َ
کشته است: »ِإّن کسی نمی داند چرا او را  و او را می کشد و 

ُه َل َیْدِری 
ُ
ُجِل َفَیْقُتل ى الّرَ

َ
اِس، َیْبَعُث ِإل ْمٍر َخِفٍى ، ُیْهَدى ِلَما ِفى ُصُدوِر الّنَ

َ
ُه ُیْهَدى  ِل

َ
ّن

َ
ِل

ُه«3.
َ
ّیِ َشْى ٍء َقَتل

َ
ِفى أ

ج( پرسیدم برای چه ایشان مهدی نامیده شده؟ فرمود: چون او به امر مخفی 
گناهی ندیده  که کسی از او  هدایت می کند سراغ مردی از اصحابش می فرستد 
ُجِل  ى الّرَ

َ
ْمٍر َخِفٍى  َیْبَعُث ِإل

َ
ُه َیْهِدی  ِل

َ
ّن

َ
 ِل

َ
َمْهِدّیَ َقال

ْ
َى ال ّیِ َشْى ٍء ُسّمِ

َ
و او را می کشد: »ِل

ُه«4.
ُ
ُه َذْنٌب َفَیْقُتل

َ
ْصَحاِبِه َل ُیْعَرُف ل

َ
ِمْن أ

که  کرده  ْمٍر« به صیغه معلوم آمده ولی تفسیری 
َ
البته در این نسخه »َیْهِدی أِل

با صیغه مجهول می سازد و ربطی هم به ادعای احمد بصری ندارد.

1 . این عبارت در نسخه بار النوار نیست. بار النوار، ج52، ص390 ،ح212.

2 .سرور أهل اإلمیان یف عامات ظهور صاحب الزمان عج، ص112.

3 .دلئل اإلمامة )ط - الدیثة(، ص466، ح55.

4 .الرائج و اجلرائح، ج 2، ص862، ح78.
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غار  از  اصلی  انجیل  و  تورات  اظهار  خفی  امر  آن  دیگر،  روایات  در  نیز  و 
گنج های مخفی معرفی شده است:  کیه و خروج  انطا

الف( مهدی فقط از این جهت مهدی نامیده شده که به امر مخفی هدایت 
کیه خارج نموده و بین اهل هر  کتب خدا را از غار انطا می کند او تورات و سائر 
را خارج می کند:  گنج های زمین  و  کتاب حکم می نماید،  کتاب طبق همان 
َغاٍر  ِمْن  اهَّلِل  ُکُتِب  َساِئَر  َو  ْوَراَة  الّتَ َیْسَتْخِرُج  َخِفّىٍ  ْمٍر 

َ
ِل َیْهِدی  ُه 

َ
ّن

َ
ِل َمْهِدَی  

ْ
ال َى   ُسّمِ َما 

َ
»ِإّن

ْهِل 
َ
أ َبْیَن  َو  ْنِجیِل  ِباْلِ ْنِجیِل  اْلِ ْهِل 

َ
أ َبْیَن  َو  ْوَراِة  ِبالّتَ ْوَراِة  الّتَ ْهِل 

َ
أ َبْیَن  َفَیْحُکُم  َة  ِکّیَ ْنَطا

َ
ِبأ

َها َما ِفى َبْطِن 
ُّ
ُکل ْنَیا 

ُ
 الّد

ُ
ْمَوال

َ
ْیِه أ

َ
ُفْرَقاِن َو ُتْجَمُع ِإل

ْ
ُفْرَقاِن ِبال

ْ
ْهِل ال

َ
ُبوِر َو َبْیَن أ ُبوِر ِبالّزَ الّزَ

َماَء َو  ْرَحاَم َو َسَفْکُتْم ِفیِه الّدِ
َ
ى َما َقَطْعُتْم ِفیِه اْل

َ
ْوا ِإل

َ
اِس َتَعال  ِللّنَ

ُ
ْرِض َو َظْهِرَها َفَیُقول

َ
اْل

ُه«1.
َ
َکاَن َقْبل َحٌد 

َ
ْم ُیْعَط أ

َ
 ل

ً
َرِکْبُتْم ِفیِه َمَحاِرَم اهَّلِل َفُیْعَطى َشْیئا

در این نسخه نیز »یهدی« معلوم ثبت شده، اما اواًل همین متن در غیبت 
از امر  که  ثانیًا تفسیری  نعمانی و بحار االنوار به صورت مجهول ضبط شده و 
احمد  ادعای  به  ربطی  باز  البته  و  می سازد،  مجهول  صیغه  با  می کند  خفی 

ندارد.
که به امر مخفی هدایت  ب( مهدی فقط از این جهت مهدی نامیده شده 
َى   َما ُسّمِ

َ
کیه خارج می نماید: »ِإّن کتب خدا را از غار انطا می شود و تورات و سائر 

 
َّ

ُکُتِب اهَّلِل َعّزَ َو َجل ْوَراَة2 َو َساِئَر  ْمٍر َخِفّىٍ َو َیْسَتْخِرُج الّتَ
َ
ى أ

َ
ُه ُیْهَدى ِإل

َ
ّن

َ
 ِل

ً
َمْهِدّیُ َمْهِدّیا

ْ
ال

ِکَیة«3. ْنَطا
َ
ِمْن َغاٍر ِبأ

ج( و از نعیم بن حماد نقل شده: مهدی فقط به این علت مهدی نامیده 

1 . علل الشرائع، ج 1، ص161، ح3.

2 . واو در اینجا عطف تفسیری است و روشن می کند که آن امر خی چه می باشد.

3 . الغیبة للنعمان، ص237، ح26.
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کوه های شام بیرون  که چون او به اسفار تورات هدایت می شود و آنها را از  شده 
می آورد: »إّنما سّمى  المهدی ؛ لّنه یهدى إلى أسفار من أسفار التوراة یستخرجها من 

کثیرة«1. جبال الشام، یدعو إلیها الیهود، فیسلم على تلک الکتب جماعة 
و همچنین طبق روایت شیخ طوسی مهدی به یک امر خفی هدایت نشده، 
مهدی  ایشان  علت  چه  به  پرسیدم  است:  مخفی  امور  همه  از  سخن  بلکه 
َى  ّیِ َشْى ٍء ُسّمِ

َ
نامیده شده؟ فرمود: چون به همه امور مخفی هدایت می شود: »ِل

ْمٍر َخِفٍى«2.
َ
ِ أ

ّ
ُکل ى 

َ
ُه ُیْهَدى ِإل

َ
ّن

َ
 ِل

َ
َمْهِدّیَ َقال

ْ
ال

که جمهور از  که مهدی به امری هدایت می کند  بله در روایتی چنین آمده 
ى 

َ
ِإل َو َهَداُهْم   

ً
ِم َجِدیدا

َ
ْسل اْلِ ى 

َ
ِإل اَس  الّنَ َقاِئُم؟ع؟ َدَعا 

ْ
ال گمراه شده اند: »ِإَذا َقاَم  آن 

وا 
ُّ
ْمٍر َقْد َضل

َ
ى أ

َ
ُه َیْهِدی ِإل

َ
ّن

َ
 ِل

ً
َقاِئُم  َمْهِدّیا

ْ
َى  ال َما ُسّمِ

َ
ُجْمُهوُر َو ِإّن

ْ
 َعْنُه ال

َّ
ْمٍر َقْد ُدِثَر َفَضل

َ
أ

از  مراد  به حدیث می داند  آشنای  ولی هر   ،3» َحّقِ
ْ
ِبال ِلِقَیاِمِه  َقاِئِم 

ْ
ِبال َى  ُسّمِ َو  َعْنُه 

امامت  اصل  از  سنی ها  و  شیعه،  نه  هستند  سنت  اهل  روایات،  در  »جمهور« 
گمراه شده اند نه 12 مهدی؛ غیر از اینکه متن همین روایت در نقل نسخه های 
که مسأله  َعْنه «4  وٍل 

ُ
َمْضل ْمٍر 

َ
أ ى 

َ
ِإل متعدد به صورت مجهول ثبت شده: »ُیْهَدى 

کردن. هدایت شدن امام مهدی به امر مضلول مطرح است نه هدایت 

نکته 10( وجود روایات متعارض
قابل  غیر  واقعیتی  روایات،  از  عده ای  بین  جمع  قابل  غیر  تعارِض  وجود 

یف بالفن، ص145، ح174. یف باملنن یف التعر 1 . التشر

2 .الغیبة )للطویس( کتاب الغیبة للحجة، ص471.

3 .اإلرشاد یف معرفة حجج اهَّلل عى العباد، ج 2، ص383.

4 . روضـة الواعظـن و بصیـرة املتعظـن )ط - القدمیـة( ج 2 ص264، کشـف الغمـة یف معرفـة األمئـة )ط - القدمیـة(، ج 2، 

ص465، بـار األنـوار )ط - بیـروت(، ج 51، 30، ح7.
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که هم در روایات فقهی هست و هم در روایات  انکار در دنیای حدیث است 
اعتقادی. طبیعی است انتخاب یکی از دو حدیث متعارض بسته به امتیازاتی 
باشد که صدور یک حدیث را به نسبت حدیث دیگر تقویت کند. این امتیازها 

در روایت مقبوله عمر بن حنظله به ترتیب چنین بیان شده:
حدیث  همان  بود  اورع  و  اصدق  و  افقه  و  اعدل  که  حدیثی  هر  ی  راو  -

گذاشته می شود. کنار  صحیح است، و دیگری 
که مضمونش مشهوِر قریب به اتفاق است صحیح می باشد  - آن حدیثی 

گذاشته می شود. کنار  و حدیث مقابلش 
کتاب عمل می شود. - به حدیث موافق 

- به حدیث مخالف عامه عمل می شود.
عمل  دارند  تمایل  بدان  کمتر  عامه  قضات  و  کمان  حا که  حدیثی  به   -

می شود1.
امام  تا  است  توقف  وظیفه  نداشت،  را  امتیازات  این  از  هیچ کدام  گر  ا و 
وجود  امام  به  دسترسی  غیبت  دوران  در  که  آنجا  از  و  کند.  مالقات  را  حاضر 
ندارد، بعضی قائل به تساقط دو روایت متعارض از حجیت شده اند و بعضی 

کدام. قائل به تخییر در عمل به هر 
مسائل  درباره  اال  و  است  فقهی  مسائل  درباره  شد  گفته  که  اینها  البته 
که چون نیازمند یقین یا اطمیناِن نوعی هستیم به  کردیم  اعتقادی قباًل اشاره 
صرف امتیاز یک حدیث، نمی توانیم به مضمون آن معتقد شویم، غیر از اینکه 
اصاًل تعارض در احادیث اعتقادی معنا ندارد، چون یا باید روایت متواتر باشد یا 
دارای شواهد قطعی، و چنین شرایطی برای هر دو حدیِث متقابل رخ نمی دهد. 

1 . الکایف )ط - اإلسامیة(، ج1، ص67 -  68، ح10.
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که متواتر یا قطعی است حجت بوده، و حدیث مقابل  لذا تنها همان حدیثی 
یا توقف در آن معنا  از طرفی تخییر در انتخاب اعتقاد  گذاشته می شود.  کنار 
که اعتقاد به آنچه  ندارد زیرا عمل عبد بسته به ایمان اوست و او مکلف است 

حق است داشته باشد.
که در روایات اعتقادی هم تعارض رخ دهد و وظیفه همانی  حال بر فرض 

یم. که در مقبوله ابن حنظله آمده، ما به همان ترتیب جلو می رو باشد 
گفته می شود: بر این اساس 

که متضمن خالفت دوازده مهدی بعد از دوازده  یان حدیث وصیت  1. راو
احادیث  )مثل  مطلبند  این  مخالف  که  احادیثی  یان  راو با  را  امام؟مهع؟هست 
حصر عدد ائمه و اوصیاء و خلفاء در 12 یا احادیث رجعت( از حیث اعدلیت 
این  مخالف  )احادیث  می کنیم  مقایسه  اورعیت  و  اصدقیت  و  افقهیت  و 
کرد(. و البته چون این روایات  وصیت را در مرحله بررسی محتوا بیان خواهیم 
یان سلسله أسناد را  به واسطه سلسله روات به دست ما رسیده، باید همه راو

بررسی نماییم.
بررسی  مخالف  احادیث  شهرت  با  را  مهدی  دوازده  حدیث  شهرت   .2

می کنیم.
آنکه موافق  تا  قرآن عرضه می کنیم  بر  را  این دو دسته حدیث  3. مضمون 

یم. کنار بگذار گرفته و حدیث مقابلش را  قرآن است را 
البته دو مرحله آخر در روایت عمر بن حنظله، یعنی موافقت عامه و تمایل 
درباره  گزینه  دو  این  زیرا  نمی کنیم  بررسی  را  به حدیث  و قضات عامه  حکام 
احکام است نه اعتقادات و اال باید حدیث غدیر را هم منکر شویم زیرا اسناد 
ماجرای  می آید  الزم  پس  است  شیعه  از  بیشتر  حدیث  این  درباره  سنت  اهل 



بخش اول: وبررسی سند ندیی موسوم به وصیت      |  59    |

یم! کنار بگذار غدیر را به خاطر موافقت با عامه 
حدیث  یان  راو از  تن  چهار  اقل  ال  کنیم،  مقایسه  را  ی ها  راو گر  ا بنابراین؛ 
یان احادیث مخالف  وصیت نا شناخته یا ضعیف اند و شأنیت تعارض با راو

را ندارند.
کاماًل  گر شهرت روایی را در نظر بگیریم روایت دوازده مهدی بین محدثین  ا
اصاًل  شده  نوشته  شیعه  اعتقادات  در  که  کتاب هایی  عموم  در  و  بوده  شاذ 
که عقاید مشهور شیعه  مطرح نشده یا تاویل برده شده است و حتی اهل سنت 
از  بعد  مهدی  دوازده  اعتقاد  به  اشاره ای  نیز  کرده اند  بررسی  خود  کتب  در  را 

دوازده امام؟مهع؟ نزد شیعه نکرده اند.
دولتی  احدی  برای  قائم  دولت  از  »بعد  می گوید:  باره  این  در  مفید  شیخ 
نیست اال آنچه در مورد قیام فرزندان او روایت شده، ولی آن روایت به صورت 

قطع و ثبوت وارد نشده است«1.
نقل  طبق  که  است  کسی  همان  مفید؟هر؟  شیخ  که  داشت  توجه  باید  و 
گشته2 و در طول  طبرسی، آن توقیع بلند و واال از امام مهدی؟ع؟ برایش صادر 
در  ی  و پذیرفت  می توان  حال  داشته؛  شهرت  شیعه  متکلمین  رئیس  به  قرنها 

گمراه بوده است؟ اهم عقاید خود )امامت( 
 12 می گوید  که  احادیثی  نماند  مخفی  می نگارد:  نیز  حرعاملی  مرحوم 
مهدی بعد از 12 امام می آید موجب قطع و یقین نیست زیرا مضمونشان نادر، 
متواتر  احادیث  درحالی که   ... است  یاد  ز مخالفشان  روایات  و  کم  تعدادشان 
امام  اینکه  و  می ماند  قیامت  روز  تا  دولتشان  و  نفرند  دوازده  ائمه  می گوید؛ 

1 . اإلرشاد یف معرفة حجج اهَّلل عى العباد، ج 2، ص387.

2 . الحتجاج، ج2، ص497 -  499.
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قیامت  روز  تا  ائمه  اینکه  و  و جانشینیان است  ائمه  و  اوصیاء  دوازدهم خاتم 
گر بر ما واجب بود به امامت 12 نفر بعد  از فرزندان حسین اند )نه مهدی( لذا ا
ما  بدست  باره  این  در  متواتری  نصوص  باید  کنیم  پیدا  اعتقاد  قبلی  ائمه  از 
و مالحظه جمع  کند  مقاومت  بتواند  برابر حدیثهاى معارض  در  که  می رسید 

بین آنها بشود«1.
بسیار  معارض  و  شده  وارد  شاذ  طریق  از  روایت  این  می نگارد:  همچنین 

قوی دارد: »ورد من طریق شاذ و ورد معارضه بهذه القوة المشار إلیها«2.
 - دارم  ذهن  به  آنچه  طبق   - ما  اصحاب  از  نادری  تنها  می نگارد:  نیز  و 
متعرض این حدیث شده اند: »و لم یتعرض له أصحابنا إال النادر منهم علی 

ما یحضرنی اآلن«3.
که در سن 12 سالگی  کسی است  باید توجه داشت، مرحوم حّر؟هر؟ همان 
اهل  ویژه  عنایت  مورد  و  گرفته4  شفا  مهدی؟ع؟  امام  دست  به  مرگ  بستر  در 
بیت؟مهع؟ بوده و همچنین از متخصصان فوق العاده در زمینه حدیث شناسی 

بوده است.
حدیث  درباره   - شیعه  شناس  حدیث  بزرگ   - مجلسی  عالمه  همچنین 
برده  تاویل  جور  دو  و  مشهورند  مخالف  روایات  »این  می نگارد:  مهدی  دوازده 

می شوند«5.
گاهی حدیثِی این عالمه بزرگوار و مقام و منزلتش نزد  که آ و همه می دانند 

1 . الیقاظ من اهلجعة للحر العامى، ص401.

2 . الفوائد الطوسیة، ص117.

3 . مهان، ص116.

4 . اثبات اهلداة بالنصوص و املعجزات، ج5، ص338 - 339.

5 . بار األنوار، ج 53، ص148.
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اهل بیت؟مهع؟ چقدر واال و عظیم است.
مهدی های  به  اعتقاد  عدم  در  بزرگواران  این  پذیرفت  می توان  آیا  حال 
دوازده گانه در طریق هدایت نبودند و با نگاشتن ردیه بر نظریه مهدیین، موجب 

گمراهی میلیون ها شیعه شده اند؟!
گر موافقت قرآن را در نظر بگیریم، قرآن از دوازده خلیفه بعد از موسی به  و ا
که طبق  و حواریون عیسی -  اسرائیل  بنی  أسباط دوازده گانه  و  نقیب1  عنوان 
گفته، و طبق احادیث  روایات دوازده نفر بوده اند نه بیست و چهار نفر- سخن 
رخ  هم  اسالم  امت  در  داده  رخ  اسرائیل  بنی  در  چه  هر  می گوید  که  متعددی 
می دهد2، پس امت اسالم نیز دوازده خلیفه خواهند داشت نه بیست و چهار 

خلیفه.
نقباء  عدد  به  اوصیاء  و  خلفاء  و  ائمه  تعداد  متعددی  روایات  در  اتفاقا  و 

موسی3 و حواریون عیسی و اسباط یعقوب معرفی شده است، از جمله:
خداوند محمد را بر جن و انس فرستاد و بعد از او دوازده وصی قرار  الف( 
داد ... و اوصیاء بعد از محمد طبق سنت اوصیاء عیسی دوازده نفرند و امیر 
کافر  ی را خدا و عده ای او را  المؤمنین دارای سنت مسیح است )که عده ای و
َو  ِجّنِ 

ْ
ال ى 

َ
ِإل ؟ص؟ 

ً
دا ُمَحّمَ  

َ
ْرَسل

َ
أ اهَّلَل  »إّنَ  را حجت خدا می دانستند(:  او  و عده ای 

 اهَّلُل ِإّنِ َمَعُکْم«. مائده: 12.
َ

 َو َقال
ً
ُم اْثَیْ َعَشَر َنِقیبا  َو َبَعْثَنا ِمْنُ

َ
َخَذ اهَّلُل ِمیَثاَق َبِی ِإْسَراِئیل

َ
َقْد أ

َ
1 . »َو ل

2 . مراجعـه شـود بـه اإلیقـاظ مـن اهلجعـة بالبرهـان عـى الرجعـة ص98 البـاب الرابـع یف اثبـات ان مـا وقـع یف المـم السـابقة 

مثلـه یقـع یف هـذه المـة. وی در ایـن بـاب می نـگارد: »اعلـم ان هـذا املعـی ثابـت عنـم؟مهع؟ قـد رواه العامـة و الاصـة و میکـن 

یـح بثبوتـه و اسـتدلل أهـل العصمـة؟مهع؟ بـه عـى  ان یسـتدل علیـه مـن القـرآن ... و السـنة باألحادیـث الدالـة عـى التصر

املعاندیـن ...«.

3 . نقباء بی اسـرائیل دوازده تن از بزرگان ایشـان بودند که توسـط خداوند بعد از مویس نصب گردیدند و در روایات متعدد، 

تعداد اوصیاء رسـول خدا مهان تعداد نقباء بی اسـرائیل معریف شـده اسـت.
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 َوِصّىٍ 
ُّ

ُکل  ِمْنُهْم َمْن َسَبَق َو ِمْنُهْم َمْن َبِقَى َو 
ً
 ِمْن َبْعِدِه اْثَنْى َعَشَر َوِصّیا

َ
ْنِس َو َجَعل اْلِ

َکاُنوا  ْوِصَیاِء ِعیَسى َو 
َ
ِة أ ى ُسّنَ

َ
ٍد؟ص؟ َعل ِذیَن ِمْن َبْعِد ُمَحّمَ

َّ
ْوِصَیاُء ال

َ
ٌة َو اْل َجَرْت ِبِه ُسّنَ

َمِسیِح«1.
ْ
ِة ال ى ُسّنَ

َ
ُمْؤِمِنیَن؟ع؟ َعل

ْ
ِمیُر ال

َ
َکاَن أ اْثَنْى َعَشَر َو 

ب( امامان بعد از من دوازده نفرند به تعداد نقبای بنی اسرائیل و حواریین 
ّیِ ِعیَسى«2.  َو َحَواِر

َ
ُة َبْعِدی  اْثَنا َعَشَر َعَدَد ُنَقَباِء َبِنى ِإْسَراِئیل ِئّمَ

َ
عیسی: »اْل

َعَدِد  ى 
َ
َعل  

ً
ِإَماما َعَشَر  »ِاْثَنا  اسرائیل:  بنی  نقبای  عدد  به  امامند  دوازده  ج( 

ُنَقَباِء َبِنى ِإْسَراِئیل «3.
پرسیدم بعد از شما چند نفر امام خواهد بود؟ فرمود: به عدد حواریین  د( 
ّیِ   ِبَعَدِد َحَواِر

َ
ُة َبْعَدَک َقال ِئّمَ

َ
عیسی و اسباط موسی و نقبای بنی اسرائیل: »َفَکِم اْل

.4» َ
ْسَباِط ُموَسى َو ُنَقَباِء َبِنى ِإْسَراِئیل

َ
ِعیَسى َو أ

هـ( دوازده خلیفه می باشند به تعداد نقبای بنی اسرائیل: »اْثَنا َعَشَر َخِلیَفًة 

یـد أوصیـاء  1 . الـکایف )ط - اإلسـامیة(، ج 1، ص532، ح10. برخـی بـه مفـاد حدیـث توجـه نکـرده و گفتـه انـد حدیـث می گو

دوازده گانـه طبـق سـنت اوصیـاء عیـی عمـل می کننـد و خـود امیـر املؤمنـن؟ع؟ طبـق سـنت مسـیح عمـل می منایـد پـس لزمه 

یـح می کنـد کـه تعـداد اوصیـاء دوازده تاسـت پـس چطـور  اش آنسـت کـه اوصیـاء سـیزده نفـر باشـند. امـا صـدر حدیـث تصر

 مراد از سـنت 
ً
می توان چنن برداشـى کرد؟! بلکه اوًل حدیث در صدر خود اوصیاء پیامبر را در 12 نفر حصر منوده اسـت، ثانیا

 َویِصٍّ 
ُّ

یـح حدیـث، مهـان دوازده نفـر بـودن آناسـت: »َو ُکل یقـه نیسـت بلکـه صفـى اسـت کـه طبـق تصر در اینجـا روش وطر

ْوِصَیـاِء ِعیـَی َو َکاُنـوا اْثـَیْ َعَشـَر«، بعـد در ادامـه توضیـح 
َ
ِة أ  ُسـّنَ

َ
ـٍد؟ص؟ َعـى ّمَ ِذیـَن ِمـْن َبْعـِد ُمَ

َّ
ْوِصَیـاُء ال

َ ْ
ٌة َو األ َجـَرْت ِبـِه ُسـّنَ

بـاره  می دهـد کـه امیـر املؤمنـن؟ع؟ بـه طـور اختصـایص سـنت عیـی؟ع؟ را هـم داراسـت کـه مـراد سـه فرقـه شـدن مـردم در

یـرا عـده ای آن دو را خـدا دانسـتند و عـده ای آن دو را کافـر خواندنـد و عـده ای حجـت خـدا و عبـد صالـح پـروردگار  آندوسـت ز

 قبـًا عـرض کـردمی کـه مسـأله امامـت جـزء اصـول 
ً
تلـی کردنـد کـه مهینـان بـر حقنـد. )مـرآة العقـول ج6 ص228 - 229(. ثالثـا

گـر اوصیـاء سـیزده نفـر بودنـد امـام هـم مهـن را می گفتنـد نـه اینکـه  دیـن اسـت لـذا بایـد بـا کام واضـح و روشـن بیـان شـود پـس ا

ینـد دوازده نفرنـد کـه لزمـه اش بشـود سـیزده نفـر! بگو

2 . فضائل أمیر املؤمنن؟ع؟، ص151، ح5.

3 . کفایة األثر یف النص عى األمئة اإلثی عشر، ص14.

4 . مهان، ص17.
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ِبَعَدِد ُنْقَباِء َبِنی ِإْسَراِئیَل«1.
ِمْن  ْوِصَیاِئی  

َ
»أ اسرائیلند:  بنی  نقبای  تعداد  به  من  از  بعد  من  اوصیای  و( 

َبْعِدی ِبَعَدِد ُنْقَباِء َبِنی ِإْسَراِئیَل«2.
ز( اسباط 12 نفر از فرزندان یعقوب بودند و امامان بعد از من هم 12 نفر از اهل 
که اولینشان علی و وسطشان محمد )باقر( و آخرشان هم محمد  بیتم هستند 
یسمان خدا  و مهدی این امت است ... هرکس به همین ها تمسک نماید به ر
َة  ِئّمَ

َ
 َو ِإّنَ اْل

ً
َکاُنوا اْثَنْى  َعَشَر َرُجل ِد َیْعُقوَب َو 

ْ
َکاُنوا ِمْن ُول ْسَباَط 

َ
یخته است: »ِإّنَ اْل آو

ٌد َو َمْهِدّیُ  ٌد َو آِخُرُهْم ُمَحّمَ ْوَسُطُهْم ُمَحّمَ
َ
ُهْم َو أ

ُ
ل ّوَ

َ
ْهِل َبْیِتى َعِلّىٌ أ

َ
َبْعِدی اْثَنا َعَشَر ِمْن أ

َک  َتَمّسَ َفَقْد  َبْعِدی  ِبِهْم  َک  َتَمّسَ َمْن  ِإَن   َل 
َ
أ َفُه 

ْ
َخل َیَم  َمْر اْبُن  ِعیَسى  ِذی 

َّ
ال ِة  ّمَ

ُ
اْل َهِذِه 

ى ِمَن اهَّلِل«3.
َّ
ى ِمْنُهْم َفَقْد َتَخل

َّ
ِبَحْبِل اهَّلِل َو َمْن َتَخل

و جالب اینکه در روایتی از ائمه دوازده گانه به نقباء پیامبر؟ص؟ تعبیر شده 
است: 

ِمْن  َماَمِة  ِ
ْ

ِلل اهَّلُل  اْخَتاَرُهُم  ِذیَن 
َّ
ال َعَشَر  اِلْثَنا  ُنَقَباِئَى   َمْن  َعَرْفَت   

ْ
َفَهل َماُن 

ْ
َسل »َیا 

ْبُن  ُد  ُمَحّمَ ُدُه: 
َ
َول ُثّمَ  ُحَسْیِن؛ 

ْ
ال ْبُن  َعِلّىُ   ... ُثّمَ ُحَسْیِن... 

ْ
ال ى 

َ
ِإل َعَرْفَت  َقْد   ... َبْعِدی؟ 

ُد  ٍد... ُثّمَ ُموَسى ْبُن َجْعَفٍر... ُثّمَ َعِلّىُ ْبُن ُموَسى ... ُثّمَ ُمَحّمَ ... ُثّمَ َجْعَفُر ْبُن ُمَحّمَ َعِلّىٍ
ٌن 

َ
ُفل اهَّلِل  ُة  ُحّجَ اْبُنُه  ُثّمَ   ... َعِلّىٍ  ْبُن  َحَسُن 

ْ
ال ُثّمَ   ... ٍد  ُمَحّمَ ْبُن  َعِلّىُ  ُثّمَ   ... َعِلّىٍ  ْبُن 

ُهْم 
َ

َک َو َمْن َتَوّل
ُ
ْمَثال

َ
َک ُمْدِرُکُهْم َو أ

َ
َماُن ِإّن

ْ
َمْهِدّىُ ...َیا َسل

ْ
َحَسِن ال

ْ
اُه ِباْسِمِه اْبُن ال َسّمَ
َمْعِرَفِة« 4.

ْ
ِبَحِقیَقِة ال

1 . مهان، ص25.

2 . مهان، ص58.

3 . مهان، ص80 -  81.

4 .مقتضب األثر یف النص عى األمئة اإلثی عشر، ص6 -  7.
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هم چنان که در قرآن سخن از 12 ماه قمری »اْثنا َعَشَر َشْهرًا« به میان آمده و 
در روایات متعدد، بر تعداد امامان تطبیق شده است، از جمله:

که می فرماید: تعداد ماه ها نزد  الف( از امام باقر درباره تاویل این آیه پرسیدم 
 ... فرمودند:  کشیده،  امام نفس عمیقی  کتاب خداست.  در  ماه  دوازده  خدا 
مراد از دوازده ماه امیر المؤمنین؟ع؟ و ... و فرزندش محمد هادی مهدی؟ع؟ 
علمش  و  وحی  بر  او  امین های  و  خلقش  بر  خدا  حجت های  و  امام  دوازده 

که اقرار به اینها همان دین قّیم است ... 5.  می باشند 
ماه ها  تعداد  تعدادشان  که  منند  خلفاء  و  خدا  اولیاء  حقیقتًا  آنها  ب( 
ُة 

َ
ِعّد ُتُهْم 

َ
ِعّد  

ً
َفاِئى ِصْدقا

َ
ُخل َو   

ً
َحّقا اهَّلِل  ْوِلَیاُء 

َ
أ ِئَک 

َ
ول

ُ
که دوازده تاست: »أ می باشد 

.6»
ً
ُهوِر َو ِهَى  اْثنا َعَشَر َشْهرا

ُ
الّش

نفرند:  دوازده  آنها  فرمودند:  پرسیدم  ُهوِر« 
ُ

الّش َة 
َ

ِعّد »ِإّنَ  آیه  از  باقر  امام  از  ج( 
ُهوِر 

ُ
َة الّش

َ
یعنی امیر المؤمنین ... و سپس تک تک ائمه را شمرد: » ِفى َقْوِلِه  ِإّنَ ِعّد
َة َبْعَدُه«7. ِئّمَ

َ
َد اْل

َ
ُمْؤِمِنیَن؟ع؟ َو َعّد

ْ
ِمیُر ال

َ
 ُشُهوُرَها اْثَناَعَشَر َو ُهَو أ

َ
 َقال

َ
اْلَیَة َقال

ُهور ...«8.
ُ

ِة الّش
َ

َکِعّد َتُهْم 
َ

د( عدد ائمه به تعداد ماه هاست: »... ِإّنَ ِعّد
که  وِج« سخن رفته،  ُبُر

ْ
ماِء ذاِت ال و نیز در قرآن از برج های دوازده گانه »َو الّسَ
گشته است، از جمله: همین عدد بر تعداد ائمه منطبق 

 یِف 
ً
ـُهوِر ِعْنـَد اهَّلِل اْثنـا َعَشـَر َشـْهرا

ُ
َة الّش   ِإّنَ ِعـّدَ

َ
یـِل َقـْوِل اهَّلِل َعـّزَ َو َجـل ِو

ْ
َبـا َجْعَفـٍر؟ع؟ َعـْن َتأ

َ
ُت أ

ْ
ل
َ
: َسـأ

َ
ْعـِیُّ َقـال ُ 5 .»َرَوى َجاِبـٌر اجلْ

 
ً
 اهَّلِل؟ص؟ َو ُشـُهوُرَها اْثَنا َعَشـَر َشـْهرا

ُ
ی َرُسـول ُة َفِهـَی َجّدِ ـّنَ ـا الّسُ ّمَ

َ
 َیـا َجاِبـُر أ

َ
َّ َقـال َعـَداَء مثُ ِدی الّصُ ـَس َسـّیِ

َ
 َفَتَنّف

َ
ِکتـاِب اهَّلِل ...، َقـال

ـٍد  ّمَ  اْبِنـِه ُمَ
َ

َسـِن َو ِإل َ  اْبِنـِه الْ
َ

ـٍد َو اْبِنـِه َعـِىٍّ َو ِإل ّمَ  اْبـِی َجْعَفـٍر َو اْبِنـِه ُمـویَس َو اْبِنـِه َعـِىٍّ َو اْبِنـِه ُمَ
َ

َّ َو ِإل ْؤِمِنـَن َو إلَ ُ ِمیـُر الْ
َ
َفُهـَو أ

ُ  َفا َتْظِلُموا  َقّمِ
ْ
یـُن ال ِء ُهَو الّدِ

َ
ُؤل ْقـَراُر ِبَ ِ

ْ
ِمـِه ... َفاإل

ْ
 َوْحِیـِه َو ِعل

َ
َمَنـاُؤُه َعـى

ُ
ِقـِه َو أ

ْ
 ُحَجـُج اهَّلِل یِف َخل

ً
ْهـِدّیِ اْثَنـا َعَشـَر ِإَمامـا َ ـاِدی الْ َ

ْ
ال

َتـُدوا«. الغیبـة )للطـویس(، کتـاب الغیبـة للحجـة، ص149.  هَتْ
ً
یعـا ـْم مَجِ ـوا ِبِ

ُ
ْی ُقول

َ
ْنُفَسـُکْم  أ

َ
ِفهِیـّنَ أ

6 . اإلختصاص، ص224.

7 . مناقب آل أب طالب علهیمالسام )لبن شهرآشوب(، ج 1، ص284.

8 . إعام الورى بأعام اهلدى )ط - القدمیة(، ص399 -  400.
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الف( برج ها همان ائمه بعد از من هستند که اولشان علی و آخرشان مهدی 
ْیِهْم 

َ
َواُت اهَّلِل َعل

َ
َمْهِدّیُ َصل

ْ
ُهْم َعِلّىٌ َو آِخُرُهْم ال

ُ
ل ّوَ

َ
ُة َبْعِدی أ ِئّمَ

َ
وُج َفاْل ُبُر

ْ
ا ال ّمَ

َ
است: »َو أ
ْجَمِعیَن«1.

َ
أ

کسانی هستند؟ پیامبر پاسخ دادند:  ی پرسید: ائمه بعد از شما چه  ب( راو
اِئِل  ؟ص؟ ِللّسَ

َ
ُة َبْعَدُه َفَقال ِئّمَ

َ
عدد آنها به تعداد برج های آسمان است: »... َمِن اْل

وِج«2. ُبُر
ْ
َکَعَدِد ال وِج  ِإّنَ َعَدَدُهْم  ُبُر

ْ
ماِء ذاِت ال  َو الّسَ

بسته  حدیث  همه  این  بر  را  خود  چشم  الحسن  احمد  پیروان  بعضی  ولی 
کرده و تعداد اوصیاء را 24 نفر معرفی  و به دو حدیث درباره ساعات تمسک 

می کنند:
 12 دارای  را  روز  و  شب  از  کدام  هر  و  ماه   12 دارای  را  سال  خداوند  الف( 
این  جزو  المؤمنین  امیر  و  دارد  وجود  ث 

َ
محّد  12 ما  از  و  داد  قرارا  ساعت 

1 . اإلختصاص، ص224.

ِمیـُر 
َ
ْیَنـا أ

َ
2 . إعـام الـورى بأعـام اهلـدى )ط - القدمیـة(، ص399 -  400. و مـن کامـل روایـت از ایـن قـرار اسـت: »َخـَرَج َعل

 اهَّلِل؟ص؟ َذاَت 
ُ

ـْنَ اَرُسـول
َ
 َخـَرَج َعل

ُ
َسـِن؟ع؟ َو ُهـَو َیُقـول َ ِبیَطاِلـٍب؟ع؟ َذاَت َیـْوٍم َو َو َضـَع َیـَدُه یِف َیـِد اْبِنـِه الْ

َ
ْؤِمِنـَن َعـِىُّ ْبـُن أ ُ الْ

ِ ُمْؤِمـٍن َبْعـَد َوَفـایِت 
ّ

ِمیـُر ُکل
َ
ِ ُمْسـِلٍم َو أ

ّ
ِخـی َهـَذا َو ُهـَو ِإَمـاُم ُکل

َ
ُدُهْم أ ـِق َبْعـِدی َو َسـّیِ

ْ
ل َ  َخْیـُر الْ

ُ
َیـْوٍم َو َیـُدُه یِف َیـِدی َهَکـَذا َو ُهـَو َیُقـول

ُم َبْعـِدی 
َ
ـُه َسـُیْظل  َو ِإّنَ

َ
ل

َ
ِ ُمْؤِمـٍن َبْعـَد َوَفـایِت أ

ّ
ِلُّ ُکل ِ ُمْسـِلٍم َو َو

ّ
َدُهْم اْبـِی َهـَذا ِإَمـاُم ُکل ـِق َبْعـِدی َو َسـّیِ

ْ
ل َ  ِإّنَ َخْیـَر الْ

ُ
ُقـول

َ
 َو ِإّنِ أ

َ
ل

َ
أ

َء 
َ

َبا ْرِض َکْر
َ
 ِبـأ

ُ
ْقُتول َ ِخیـِه الْ

َ
ـوُم َبْعـَد أ

ُ
ْظل َ َسـْنُ الْ ُ َسـِن اْبـِی الْ َ ُدُهْم َبْعـَد الْ ـِق َو َسـّیِ

ْ
ل َ ِهـص َو َخْیـُر الْ

َّ
َکَمـا ُظِلْمـُت َبْعـَد َرُسـوِل الل

 
َ

ْرِضـِه َو ُحَجُجـُه َعـى
َ
َفـاُء اهَّلِل یِف أ

َ
ِبـِه ُخل

ْ
َسـْنِ ِتْسـَعٌة ِمـْن ُصل ُ ِقَیاَمـِة َو ِمـْن َبْعـِد الْ

ْ
ـَهَداِء َیـْوَم ال

ُ
ْصَحاَبـُه ِمـْن َسـاَدِة الّش

َ
ـُه َو أ َمـا ِإّنَ

َ
أ

 
ُ َ
ـأ ـِذی َیْ

َّ
َقـاِئُ ال

ْ
ِقـَن َو َتاِسـُعُهُم ال ّتَ ُ ْؤِمِنـَن َو َسـاَدُة الْ ُ ْسـِلِمَن َو َقـاَدُة الْ ُ ـُة الْ ِئَّ

َ
 َوْحِیـِه [ َو ُهـْم أ

َ
 َخَزاِئِنـِه ]َعـى

َ
َمَنـاُؤُه َعـى

ُ
ِعَبـاِدِه َو أ

َماَمـِة  ِ
ْ

ـِی ِباإل ِة َو اْخَتّصَ ُبـّوَ  ِبالّنُ
ً
ـدا ّمَ ِخـی ُمَ

َ
ـِذی َبَعـَث أ

َّ
 َبْعـَد َجْهِلَهـا َو ال

ً
مـا

ْ
 َبْعـَد َجْوِرَهـا َو ِعل

ً
ـا َو َعـْدل َمِتَ

ْ
 َبْعـَد ُظل

ً
ْرَض ُنـورا

َ ْ
اهَّلُل ِبـِه األ

ـُة َبْعـَدُه  ِئَّ
َ ْ
َنـا ِعْنـَدُه َمـِن األ

َ
 اهَّلِل ص  َوأ

ُ
 َرُسـول

َ
َقـْد ُسـِئل

َ
 َو ل

َ
ِمـِن َجْبَرِئیـل

َ ْ
وِح األ  ِلَسـاِن الـّرُ

َ
ـَماِء َعـى َوْحـُی ِمـَن الّسَ

ْ
 ِبَذِلـَک ال

َ
َقـْد َنـَزل

َ
ل

ـُهوِر 
ُ

ِة الّش ـْم َکِعـّدَ هَتُ ـُهوِر ِإّنَ ِعّدَ
ُ

ـاِم َو الّش ّیَ
َ ْ
َیاِلـی َو األ

َّ
ُبـُروِج َو َرّبِ الل

ْ
ُبـُروِج  ِإّنَ َعَدَدُهـْم َکَعـَدِد ال

ْ
ـماِء ذاِت ال ـاِئِل  َو الّسَ ؟ص؟ ِللّسَ

َ
َفَقـال

ْهـِدّیُ َمـْن َوالُهـْم َفَقـْد  َ ـْم َهـَذا َو آِخُرُهـُم الْ ُ
ُ

ل ّوَ
َ
 أ

َ
یِس َفَقـال

ْ
 َرأ

َ
 اهَّللِ ؟ص؟ َیـَدُه َعـى

ُ
 اهَّلِل َفَوَضـَع  َرُسـول

َ
ـْن ُهـْم َیـا َرُسـول َ

َ
 ف

ُ
ـاِئل  الّسَ

َ
َقـال

ِن َو َمْن َعَرَفُهْم  ْنَکَر
َ
ْنَکَرُهْم َفَقـْد أ

َ
ْبَغَضِی َو َمْن أ

َ
ْبَغَضُهـْم َفَقْد أ

َ
ـِی َو َمـْن أ َحّبَ

َ
ـْم َفَقـْد أ ُ َحّهَ

َ
َوالِن َو َمـْن َعاَداُهـْم َفَقـْد َعـاَداِن َو َمـْن أ

ْرِض 
َ ْ
ِرُج َبـَرَکاِت األ ْم ُیْ ـَماِء َو ِبِ َقْطـَر ِمـَن الّسَ

ْ
 ال

ُ
ـْم ُیْنـِزل ُق ِعَبـاَدُه َو ِبِ ـْم َیـْرُز َدُه َو ِبِ

َ
ـْم َیْعُمـُر ِبـا َفـُظ اهَّلُل ِدیَنـُه َو ِبِ ـْم حَیْ َفَقـْد َعَرَفـِی ِبِ

ْؤِمِنـَن«. ُ ْسـِلِمَن َو َمَواِلـی الْ ُ ـُة الْ ِئَّ
َ
َفـایِئ َو أ

َ
ْوِصَیـایِئ َو ُخل

َ
ِء أ

َ
َهـُؤل
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 اْثَنَتْى َعْشَرَة َساَعًة 
َ

ْیل
َّ
 الل

َ
 َو َجَعل

ً
َنَة اْثَنْى َعَشَر َشْهرا َق الّسَ

َ
ساعت هاست: »ِإّنَ اهَّلَل َخل

ُمْؤِمِنیَن؟ع؟ ِمْن 
ْ
ِمیُر ال

َ
َکاَن أ  َو 

ً
ثا

َ
ا اْثَنْى َعَشَر ُمَحّد َهاَر اْثَنَتْى َعْشَرَة َساَعًة َو ِمّنَ  الّنَ

َ
َو َجَعل

اَعاِت«1. َک الّسَ
ْ
ِتل

ب( شب 12 ساعت است و روز 12 ساعت و تعداد ماهها 12 تاست و ائمه 
 اْثَنَتا 

ُ
ْیل

َّ
نیز 12 نفرند و نقباء 12 نفر بودند و علی ساعتی از 12 ساعت  است: »الل

 
ً
ُة اْثَنا َعَشَر ِإَماما ِئّمَ

َ
 َو اْل

ً
ُهوُر اْثَنا َعَشَر َشْهرا

ُ
َهاُر اْثَنَتا َعْشَرَة َساَعًة َو الّش َعْشَرَة َساَعًة َو الّنَ

 
َّ

 اهَّلِل َعّزَ َو َجل
ُ

 َساَعٌة ِمَن اْثَنَتْى َعْشَرَة َساَعًة َو ُهَو َقْول
ً
 َو ِإّنَ َعِلّیا

ً
َقَباُء اْثَنا َعَشَر َنِقیبا َو الّنُ

اَعِة َسِعیرا«2. َب ِبالّسَ
َ

َکّذ ْعَتْدنا ِلَمْن 
َ
اَعِة َو أ ُبوا ِبالّسَ

َ
َکّذ  

ْ
َبل

حدیث،  این  در  که  است  ساعت   24 دارای  روز  شبانه  می گویند:  آنها 
امیرالمؤمنین یکی از 12 ساعت شمرده شده، در نتیجه اوصیای پیامبر باید 24 
که همان 12 امام و 12 مهدی می باشند. دوازده ساعت شب، ائمه  نفر باشند 
مهدیین  روز،  ساعت   12 و  می کردند  زندگی  ستمگران  زمان  در  چون  هستند 

می باشند چون در زمان حکومت عدل زندگی می کنند3.
کاماًل   

ً
اوال  - روایت  دو  این  سند  از  پوشی  چشم  با   - اینکه  از  غافل  اما 

ی عدد 12 می باشد نه بیست و چهار:  که نگاه هر دو حدیث رو مشخص است 
ث، 12 امام، 12 نقیب(، پس 

َ
)12 ماه، 12 ساعت شب، 12 ساعت روز، 12 محّد

از ساعات شمرده، هم  را یکی  المؤمنین؟ع؟  امیر  اینکه  از  مراد هر دو حدیث 
یکی از ساعات روز هست و هم یکی از ساعات شب تا عدد از 12 بیرون نرود 
و برای همین در حدیث دوم امیر المؤمنین؟ع؟ را یکی از دوازده ساعت معرفی 

1 . الغیبة للنعمان، ص84، ح13.

2 . مهان، ص85، ح15.

3  . جزوات خپش شده توسط یاران احد.
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می کند بدون تعیین اینکه از 12 ساعت روز است یا شب، چون مقصودش هم 
روز است هم شب زیرا امامان ما هم امام روز بوده اند و هم امام شب.

ثان و امامان بمانند نقباء 12 
َ

که محّد  خود حدیث دارد تصریح می کند 
ً
ثانیا

.» ً
َقَباُء اْثَنا َعَشَر َنِقیبا  َو الّنُ

ً
ُة اْثَنا َعَشَر ِإَماما ِئّمَ

َ
« و:»َو اْل ً

ثا
َ

ا اْثَنْى َعَشَر ُمَحّد نفرند: »ِمّنَ
که هم در دوره حکومت ظلم بوده و هم در دوره   چرا امام دوازدهم؟ع؟ 

ً
ثالثا

کرد جزو ائمه شب شمرده شده اما مهدی اول  حکومت عدل زندگی خواهد 
کرده و هم در دوره عدل  که او هم طبق ادعای احمد هم در دوره ظلم زندگی 

خواهد بود جزو ائمه روز بشمار آمده است؟
یلی من   در هیچ روایتی ائمه؟مهع؟ خود را ائمه شب نخوانده اند و این تاو

ً
رابعا

در آوردی است، بلکه سخن حدیث درباره ساعات شب و روز است و ائمه 
دوازده گانه هم امام روز بوده اند و هم امام شب.

»مگر  می گوید:  که  کنید  نگاه  بخردانه  نا  سخن  این  به  همه  این  با  حال 
بنی  نقبای  خوب  اسرائیلند؟  بنی  نقبای  تعداد  به  اوصیاء  نگفته  حدیث 
حضرت  لذا  نفر،   13 می شوند  هارون  خود  با  که  بودند  هارون  خلیفه  اسرائیل 

که با خودش می شوند 13 خلیفه«1. علی؟ع؟ هم دوازده خلیفه دارد 
که: پاسخ این است 

که اوصیاء و خلفاء اسالم دوازده نفرند پس  احادیث تصریح می کنند   
ً
اوال

چطور شما از همان احادیث اثبات می کنید آنها سیزده نفرند؟ 
زمان  در  بلکه هارون  بوده اند؟  نقباء خلیفه هارون  که  گفتید  کجا  از   

ً
ثانیا

موسی؟ع؟ وفات نمود و نقباء بعد از موسی به نقابت رسیده اند.
ً این احادیث تعداد اوصیاء را به تعداد نقباء می داند و هارون جزو نقباء 

ثالثا

1  . جزوات خپش شده توسط اتباع احدبصری.
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نبوده است.
در  چه  هر  است  قائل  که  می کنم  تعجب  عاملی  حر  از  »من  می  گوید:  یا 
بنی اسرائیل  در  خوب  هست.  هم  امت  این  برای  افتاده  اتفاق  بنی اسرائیل 
سیزده  هم  اسالم  در  پس  بودند  نقباء  و  هارون  که  داشت  وجود  وصی  سیزده 

وصی وجود دارد«1.
که: اما جواب این است 

بوده  اسرائیل  بنی  کجای  در  این  قائلید،  خلیفه  و  وصی   24 به  شما   
ً
اوال

است؟ 
که بعد   هارون در زمان برادرش موسی؟ع؟ وفات نمود و جزء اوصیائی 

ً
ثانیا

از موسی 12 نقیب وجود  بعد  نتیجه  بودند حساب نمی شود در  از موسی؟ع؟ 
داشت و بعد از پیامبر اسالم؟ص؟ هم دوازده وصی خواهد بود نه بیشتر.

زمره  در  را  وصیت  حدیث  طوسی؟هر؟  شیخ  خود  که  است  این  جالب 
که عدد ائمه و خلفاء پیامبر را منحصر در دوازده معرفی می کنند  روایاتی آورده 

نه بیشتر.
کتـاب غیبـت، بابـی در رابطـه بـا حصـر عـدد  توضیـح آنکـه مرحـوم شـیخ در 
که بر امامت  ائمـه در 12 آورده و قبـل از ذکـر احادیـث می گویـد: و از آن چیزهایـی 
می کنـد  داللـت  رضـا؟ع؟  محمدبـن  علی بـن  حسـن بن  فرزنـد  صاحب الزمـان 
کـه می گویـد امامـان بعـد از پیامبـر 12 نفرنـد نـه  روایاتـی از سـنی و شـیعه اسـت 

کمتـر:  بیشـتر و نـه 
»و مما یدل علی إمامة صاحِب الزماِن ابِن الحسِن بِن علّیِ بِن  محمِد بِن 
الّرَِضا؟ع؟ و صحِة غیبِتِه ما رواه الطائفتان المختلفتان و الفرقتان المتباینتان 

1  . مهان.
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ال  و  یزیدون  ال  َعَشر  اثَنا  النبی؟ص؟  بعد  األئمة؟مهع؟  أن  و  اإلمامیُة  و  العامُة 
ینقصون«1.

بعد حدود 25 حدیث در اثبات همین مطلب می آورد، از جمله:
که همگی از قریشند: »َیُکوُن َبْعِدی اْثَنا  بعد از من دوازده خلیفه می باشند 

ْیٍش«. ُهْم ِمْن ُقَر
ُّ
ُکل َعَشَر َخِلیَفًة 

ِفى اْثَنا َعَشَر َخِلیَفًة«.
ْ
بعد از من دوازده خلیفه می باشند: »َیُکوُن َخل

ُة ُنَقَباِء 
َ

بعد از من تعدادی به تعداد نقباء موسی می باشند: »َیُکوُن َبْعِدی ِعّد
.» ً

  َو َبَعْثنا ِمْنُهُم اْثَنْى َعَشَر َنِقیبا
َ

 اهَّلُل َعّزَ َو َجل
َ

ُموَسى؟ع؟ َقال
 12 آن  در  که  شد  نازل  پیامبرش  بر  خدا  جانب  از  صحیفه ای  با  جبرئیل 
گفت خدای متعال به تو سالم می رساند و دستور می دهد این  مهر طال بود و 
کنی تا اولین مهر را باز نموده و طبقش  صحیفه را به نجیب از اهل خودت عطا 
کند آن را به وصی بعد از خودش بدهد  که خواست فوت  کند و زمانی  عمل 
کرد ... تا اینکه  ... پس علی بن ابی طالب اولین مهر را باز نموده و بدان عمل 

نوبت به آخرین برسد2.
از  نفر   11 شده  غصب  حقشان  که  شده  هدایت  هدایتگِر  اماماِن  علی  یا 
َمْغُصوُبوَن 

ْ
وَن ال َمْهِدّیُ

ْ
اِشُدوَن ال ُة الّرَ ِئّمَ

َ
اوالد تو می باشند به عالوه خودت: »َیا َعِلّىُ اْل

1 . الغیبة)للطویس( کتاب الغیبة للحجة، ص126 -  127.

 
ُ
 َیْقـَرأ

َ
ـُه ِإّنَ اهَّلَل َتَعـال

َ
 ل

َ
 ِمـْن َذَهـٍب َفَقـال

ً
 َرُسـوِلِه؟ص؟ ِفهَیـا اْثَنـا َعَشـَر َخامَتـا

َ
 َعـى

َّ
  ِبَصِحیَفـٍة ِمـْن ِعْنـِد اهَّلِل َعـّزَ َو َجـل

ُ
  َجْبَرِئیـل

َ
2 » َنـَزل

ـا ِفهَیـا َفـِإَذا   ِبَ
ُ

ٍ َو َیْعَمـل
َ

 َخـات
َ

ل ّوَ
َ
ـا أ ْهِلـَک َبْعـَدَک َیُفـّکُ ِمْنَ

َ
ِجیـِب ِمـْن أ  الّنَ

َ
ِحیَفـَة ِإل ْن َتْدَفـَع َهـِذِه الّصَ

َ
ُمـُرَک أ

ْ
َم َو َیأ

َ
ـا ْیـَک الّسَ

َ
َعل

َمـَر ِبـِه َفَفـّکَ َعـِىُّ ْبـُن 
َ
؟ص؟ َمـا أ ـِیُّ  الّنَ

َ
 َبْعـَد َواِحـٍد َفَفَعـل

ً
َخـِر َواِحـدا

ْ
 ال

َ
 َیْدَفُعَهـا ِإل

ُ
ل ّوَ

َ ْ
ـِه َبْعـَدُه َو َکَذِلـَک األ  َوِصّیِ

َ
َمـَی َدَفَعَهـا ِإل

؟ع؟  َسـْنِ ُ  الْ
َ

َّ َدَفَعَها َبْعَدُه ِإل ـا ِفهَیـا مثُ  ِبَ
َ

ـُه َو َعِمـل َسـِن؟ع؟ َفَفـّکَ َخاَتَ َ  الْ
َ

َّ َدَفَعَهـا ِإل ـا ِفهَیـا مثُ  ِبَ
َ

ـا َو َعِمـل َ
َ

ل ّوَ
َ
ِب َطاِلـٍب؟ع؟ أ

َ
أ

 آِخِرِهـْم ع  .  بـار األنـوار )ط - بیـروت(، 
َ

ـَی ِإل  َبْعـَد َواِحـٍد َحـّىَ َیْنَتِ
ً
َّ َواِحـدا ؟ع؟ مثُ َسـْنِ ُ  َعـِىِّ ْبـِن الْ

َ
َسـْنُ ِإل ُ َّ َدَفَعَهـا الْ مثُ

ج 36، ص209.
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ْنَت«.
َ
 َو أ

ً
َحَد َعَشَر ِإَماما

َ
ِدَک أ

ْ
ُحُقوَقُهْم ِمْن ُول

که 9 امام از  کامل می کند  ... سپس خداوند سلسله امامان را تا دوازده امام 
ُحَسْیِن«.

ْ
ِد ال

ْ
 ِتْسَعٌة ِمْن ُول

ً
ُه اْثَنا َعَشَر ِإَماما

ُ
نسل حسین اند: »ُثّمَ ُیْکِمل

که نهمینشان همان قائمشان است: »َیُکوُن  بعد از حسین 9 امام می باشد 
ُحَسْیِن َتاِسُعُهْم َقاِئُمُهْم «.

ْ
ٍة َبْعَد ال ِئّمَ

َ
ِتْسَعُة أ

؟ص؟ 
ً
دا ُمَحّمَ  

َ
ْرَسل

َ
أ ى 

َ
َتَعال اهَّلَل  از پیامبر دوازده وصی می باشد ...:»ِإّنَ  ... بعد 

 ِمْنُهْم َمْن َسَبَقَنا َو ِمْنُهْم َمْن 
ً
َکاَن ِمْن َبْعِدِه اْثَنا َعَشَر َوِصّیا ًة َو  ْنِس َعاّمَ ِجّنِ َو اْلِ

ْ
ى ال

َ
ِإل

َبِقَى ...« .
کیانند؟  ابن عباس از امیر المؤمنین؟ع؟ پرسید: والیان بعد از رسول خدا 
َة 

َ
ْیل

َ
ث هستیم: »ِإّنَ ل

َ
که ائمه محّد حضرت فرمودند: من و یازده تن از نسل من 

ٌة َبْعَد َرُسوِل  ْمِر ُوَل
َ
َنِة َو ِلَذِلَک اْل ْمُر الّسَ

َ
ِة أ

َ
ْیل

َّ
َک الل

ْ
 ِفى ِتل

ُ
ُه َیْنِزل

َ
ِ َسَنٍة َو ِإّن

ّ
ُکل َقْدِر ِفى 

ْ
ال

ُثوَن «.
َ

ٌة ُمَحّد ِئّمَ
َ
ِبى أ

ْ
َحَد َعَشَر ِمْن ُصل

َ
َنا َو أ

َ
 أ

َ
اٍس َمْن ُهْم َفَقال  اْبُن َعّبَ

َ
اهَّلِل؟ص؟ َفَقال

که نهمین شان قائمشان است:  کرد  ... خدا از حسین اوصیائی انتخاب 
َو  ُسِل  الّرُ ِمَن   اْخَتاَرِنى  َو   

َ
ُسل الّرُ ْنِبَیاِء 

َ
اْل ِمَن  اْخَتاَر  َو  ْنِبَیاَء 

َ
اْل اِس  الّنَ ِمَن  اْخَتاَر  اهَّلَل  »ِإّنَ 

ْوِصَیاَء 
َ
اْل ُحَسْیِن 

ْ
ال ِمَن  اْخَتاَر  َو  ُحَسْیَن 

ْ
ال َو  َحَسَن 

ْ
ال َعِلّىٍ  ِمْن  اْخَتاَر  َو   

ً
َعِلّیا ى  ِمّنِ اْخَتاَر 

َتاِسُعُهْم َقاِئُمُهْم َو ُهَو َظاِهُرُهْم َو َباِطُنُهْم« 1.
و از همه جالب تر اینکه مرحوم شیخ طوسی قبل از نقل حدیث وصیت، 
یانش همان  که راو کرده  حدیث دیگری مبنی بر حصر تعداد ائمه در 12 نفر ذکر 
در  دوازده گانه  مهدی های  از  سخنی  هیچ  و  می باشند  وصیت  حدیث  یان  راو

آن نیست:
کسی را جای خود برای امتت  خدا در معراج به من فرمود: ای محمد چه 

1 . الغیبة )للطویس( کتاب الغیبة للحجة، ص127 -  155.
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کن!  نگاه  به سمت راست عرش  فرمود:  را،  فرد امت  بهترین  گفتم  گذاشتی؟ 
کردم علی و فاطمه و حسن و حسین و ... مهدی را در پرده ای از نور  چون نظر 
که نماز می خوانند و مهدی در میان آنها مانند ستاره می درخشید. خدا  دیدم 
فرمود: ای محمد همین ها حجت های الهی هستند و این مهدی انتقام گیرنده 
و  من  اولیاء  حجت  همان  او  که  جاللم  و  عزت  به  قسم  توست،  عترت  خون 

منتقم از دشمنان من است:
ٍد  ُمَحّمَ ْبِن  ْحَمَد 

َ
أ َعْن  َعْدِل 

ْ
ال َمْوِصِلّىِ 

ْ
ال ِسَناٍن  ْبِن  َعِلّىِ  َعْن  َعِلّىٍ  ْبُن  ُحَسْیُن 

ْ
ال  ...

ِبی َطاِلٍب؟ع؟ 
َ
 َعِلّىَ ْبَن أ

َ
ُت َخْیَرَها َقال

ْ
ِتَک ُقل ّمَ

ُ
ْفَت ِل

َّ
ُد َمْن َخل َخِلیِلّىِ ...: »َیا ُمَحّمَ

ْ
ال

َحَسِن 
ْ
َنا ِبَعِلّىٍ َو َفاِطَمَة َو ال

َ
َتَفّتُ َفِإَذا أ

ْ
َعْرِش َفال

ْ
َتِفْت َعْن َیِمیِن ال

ْ
 ال

َ
ُت َنَعْم ... َفَقال

ْ
ُقل

َو  َحَسِن 
ْ
ال َو  َعِلّىٍ  َو  ٍد  ُمَحّمَ َو  َعِلّىٍ  َو  ُموَسى  َو  َجْعَفٍر  َو  ٍد  ُمَحّمَ َو  َعِلّىٍ  َو  ُحَسْیِن 

ْ
ال َو 

َکْوَکٌب  ُه  
َ
ّن

َ
َکأ َمْهِدّیُ ِفى َوْسِطُهْم 

ْ
ال َو  وَن 

ُّ
ِقَیاٌم ُیَصل ؟ع؟ ِفى َضْحَضاٍح  ِمْن ُنوٍر  َمْهِدّیِ

ْ
ال

ِلى 
َ

ِتى َو َجل ُد َو ِعّزَ اِئُر ِمْن ِعْتَرِتَک َیا ُمَحّمَ
َ
ُحَجُج َو َهَذا الّث

ْ
ُد َهُؤَلِء ال  َیا ُمَحّمَ

َ
ٌی  َفَقال ُدّرِ

ْعَداِئى «1.
َ
ُمْنَتِقُم ِمْن أ

ْ
ْوِلَیاِئى َو ال

َ
َواِجَبُة ِل

ْ
ُة ال ُحّجَ

ْ
ُه ال

َ
ِإّن

نکته قابل توجه اینکه اساس روایت مقبوله ابن حنظله بر مبنای این است 
َکاَن ِمْنُکْم  ی َمْن 

َ
یان هر دو حدیث، شیعه دوازده امامی  باشند: »َیْنُظَراِن ِإل که راو

پس  ْصَحاِبَنا« 
َ
أ ِمْن   

ً
َرُجال اْخَتاَر  َرُجٍل   

ُ
ُکّل َکاَن  َفِإْن   ... َحِدیَثَنا  ى  َرَو َقْد  ْن  ِمّمَ

ی آن سنی یا نا شناخته است و نمی دانیم چه مذهبی دارد اصاًل  که راو روایتی 
با روایاتی که شیعه دوازده امامی نقل کرده اند شأنیت تعارض ندارد و همان اول 

گذاشته می شود. کنار 
که بعضی از  که در بررسی سند این وصیت خواهید دید  این در حالیست 

روات آن سنی و بعضی دیگر ضعیف یا مجهول می باشند.

1 . مهان، ص147 -  148.
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روایت  حجیت  از  امام؟ع؟  که  آنجا  مقبوله،  حدیث  ادامه  در  هم چنان که 
یان  راو بودن  ثقه  بحث  می گویند،  سخن  مشهور  غیر  روایت  بطالن  و  مشهور 
کدام از دو حدیث  ی هر  حدیث مطرح می شود بلکه باالتر، اینکه چند ثقه، راو

َقاُت َعْنُکم «.  َواُهَما الّثِ ْیِن َقْد َر َخَبَراِن َعْنُکَما1 َمْشُهوَر
ْ
َکاَن ال ُت َفِإْن 

ْ
باشند: »ُقل

نا  وصیت  حدیث  یان  راو بعضی  شدیم  متذکر  که  حالیست  در  این 
شناخته اند، لذا طبق روایت ابن حنظله اصاًل نوبت به تعارض چنین حدیثی 

با احادیث ما فوق تواتر نمی رسد تا بخواهد صحت آن سنجیده شود.

نکته 11( رویکرد جمع بین انادیی
گرایی داشته اند  که روحیه حدیث  در بین عالمان شیعه مخصوصًا آنهایی 
به احادیث مخالِف هم برخورده اند،  که هر جا  افراد متعددی یافت می شوند 
جلوگیری  تعارض  استقرار  از  و  نموده  جمع  آنها  مضمون  بین  کرده اند  سعی 

کنند. 
و  بودند  قائل  یادی  ز ارزش  برای احادیث  که  بوده  از آن جهت  یکرد  رو این 
بدان  این  اما  کنند.  جلوگیری  آنها  گذاشتن  کنار  از  می توانند  تا  می خواستند 
گر  ا نتیجه  در  اعتقاد داشته اند،  بسته اند  که  به مضمون جمعی  که  نبود  معنا 
می بینیم شخصیتی مانند فیض کاشانی در مقام جمع بین حدیث مهدی های 
از  بعد  که  آن مهدی  گفت  و احادیث مخالف می نگارد: »می توان  دوازده گانه 
و  مهدیست  باآلخره  هم  او  زیرا  است  دوازدهم  مهدی  می شود  پا  بر  قیامت  او 
گفت مهدی های دوازده گانه در زمان امام دوازدهم؟ع؟ هستند و خود  می توان 

1 . یعی الباقر و الصادق؟امهع؟.
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کتب اعتقادِی خود قائل  ی در  دولتی ندارند«1 این اعتقاد ایشان نیست زیرا و
همان  دوازدهم  امام  که  می کند  تصریح  و  بیشتر2  نه  است  دوازده گانه  ائمه  به 

صاحب شمشیر می باشد3 و هیچ سخنی از مهدیین به میان نیاورده است.

نکته 12( وجود تصحیف در روایات
سلسله  در  تصحیف  رخداد  حدیث،  در  اهمیت  با  بسیار  نکات  از  یکی 
نسخه  می آمده  پیش  بسیار  چه  که  معنا  این  به  است.  روایات  متن  و  اسناد 
ثبت  غلط  را  کلمات  بعضی  حدیثی،  کتب  از  نوشت  رو  هنگام  به  برداران 
کلمه دیگری خوانده  کمی نا خوانا شده و شبیه  کلماتی به مرور زمان  کرده اند یا 
گاهی  و  افزوده است4  این مسأله  بر شدت  نیز  و دندانه  نقطه  نبود  و  شده اند، 
گر نتوانیم نسخه صحیح  که ا برای یک روایت نسخه های متعدد به وجود آمده، 
را تشخیص دهیم آن روایت از حجیت می افتد چون راهی برای یقین به حدیث 

یم.  صحیح ندار
اوصیاء  اسامی  و  تعداد  به  آن  در  که  جابر  لوح  حدیث  نمونه،  عنوان  به 

تصریح شده، دارای چند نسخه بدل است:
که اولیشان علی بن ابی طالب و  نسخه 1 از ابو السفاتج: اوصیاء 12 نفرند 
که آخرینشان قائم است و نام سه  11 نفر دیگر از فرزندان حضرت زهرا می باشند 
باقر،  امام محمد  نفرشان علی است )سه محمد:  نام چهار  و  نفرشان محمد 

1 . نوادر األخبار فیما یتعلق بأصول الدین، ص294.

2 . علم الیقن یف أصول الدین، ج 2 ص922 و الشایف یف العقائد و األخاق و األحکام، ص307 -  312.

3 . مهان، ج 2، ص933.

4 . لـذا چـه بسـا متخصصـان حدیـث شـناس بـه هنـگام مراجعـه بـه احادیـث، متوجـه تصحیفـایت می شـوند کـه غیـر ایشـان 

هرگـز متوجـه آنـا خنواهنـد شـد.
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امام محمد جواد، و امام دوازدهم، و چهار علی: امام اول و چهارم و هشتم و 
دهم؟مهع؟(: 

َثٌة 
َ

َثل َو  َظاِهِرِه  ِفى  َثٌة 
َ

َثل  
ً
اْسما َعَشَر  اْثَنا  ِفیِه  َو  ْبَصاَر 

َ
اْل َیْغَشى  َضْوُؤُه  َیَکاُد  ْوٌح 

َ
»ل

ْسَماَء ِفى َطَرِفِه َفَعَدْدُتَها َفِإَذا ِهَى اْثَنا َعَشَر 
َ
َثُة أ

َ
ْسَماَء ِفى آِخِرِه َو َثل

َ
َثُة أ

َ
ِفى َباِطِنِه َو َثل

ِدی 
ْ
َحَد َعَشَر ِمْن ُول

َ
ى َو أ ُهْم اْبُن َعّمِ

ُ
ل ّوَ

َ
ْوِصَیاِء أ

َ
ْسَماُء اْل

َ
ْت َهِذِه أ

َ
ْسَماُء َمْن َهُؤَلِء َقال

َ
ُت أ

ْ
ُقل

 
ً
َعِلّیا َو  َمَواِضَع  َثِة 

َ
َثل ِفى   

ً
دا ُمَحّمَ  

ً
دا ُمَحّمَ  

ً
دا ُمَحّمَ ِفیِه  ْیُت 

َ
َفَرأ َجاِبٌر   

َ
َقال َقاِئُم 

ْ
ال آِخُرُهْم 

َبَعِة َمَواِضَع«1. ْر
َ
 ِفى أ

ً
 َعِلّیا

ً
 َعِلّیا

ً
َعِلّیا

کند چند  اینکه اشاره  و بدون  نفرند -  الجارود: اوصیاء 12  ابو  از  نسخه 2 
چهار  نام  و  محمد  نفرشان  سه  نام   - هستند   زهرا   حضرت  نسل  از  نفرشان 

نفرشان علی است:
َو  ٌد  ُمَحّمَ ِمْنُهْم  َثٌة 

َ
َقاِئُم َثل

ْ
ال آِخُرُهُم  اْثَنْى َعَشَر  َفَعَدْدُت   ْوِصَیاِء 

َ
اْل ْسَماُء 

َ
أ ِفیِه  ْوٌح 

َ
»ل

َبَعٌة ِمْنُهْم  َعِلٌى«2 . ْر
َ
أ

که نام سه  از اوالد حضرت زهرا   ابو الجارود: اوصیاء 12 نفرند  از  نسخه 3 
نفرشان محمد و نام چهار نفرشان علی بوده )که به عالوه امام علی؟ع؟می شوند 

13 تا(: 
َثٌة ِمْنُهْم 

َ
َقاِئُم َثل

ْ
ِدَها َفَعَدْدُت اْثَنْى َعَشَر آِخُرُهُم ال

ْ
ْوِصَیاِء ِمْن ُول

َ
ْسَماُء اْل

َ
ْوٌح ِفیِه أ

َ
»ل

ْجَمِعیَن«3.
َ
ْیِهْم أ

َ
َواُت اهَّلِل َعل

َ
َبَعٌة ِمْنُهْم  َعِلٌى  َصل ْر

َ
ٌد َو أ ُمَحّمَ

1 . عیـون أخبـار الرضـا؟ع؟، ج 1، ص46، ح5، کمـال الدیـن و متـام النعمـة، ج 1، ص311، ح2. علـت اینکـه ایـن روایـت را 

نسـخه بـدل روایـات بعـدی دانسـته امی اینسـت کـه شـیخ طـویس بـا مهـن سـند از مهـان مصـدر، مـن روایـات بعـدی را نقـل 

کـرده اسـت. بـه زودی ایـن را بیـان می کنـم.

2 . عیون أخبار الرضا؟ع؟، ج 1، ص47، ح6 و 7، کمال الدین و متام النعمة، ج 1، ص313، ح4.

3 . مـن ل حیضـره الفقیـه ج 4 ص180 ح5408، کمـال الدیـن و متـام النعمـة، ج 1، ص269، ح13، اإلرشـاد یف معرفـة حجـج اهَّلل 

عـى العبـاد، ج 2، ص346، ح15.
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که نام سه  از اوالد حضرت زهرا   ابو الجارود: اوصیاء 12 نفرند  از  نسخه 4 
نفرشان محمد و نام سه نفرشان علی بوده )که به عالوه امام علی؟ع؟می شوند 

13 تا(: 
َثٌة 

َ
َقاِئُم؟ع؟ َثل

ْ
ِدَها َفَعَدْدُت اْثَنْى َعَشَر آِخُرُهُم ال

ْ
ُول ْوِصَیاِء ِمْن 

َ
اْل ْسَماُء 

َ
ْوٌح ِفیِه أ

َ
»ل

َثٌة ِمْنُهْم  َعِلٌى «1.
َ

ٌد َو َثل ِمْنُهْم ُمَحّمَ
را  صحیح  نسخه  مختلف،  نسخه های  این  میان  از  نتوانیم  گر  ا ما  خوب 
بیابیم همه این روایات از حجیت می افتند و از طرفی نمی توانیم یک نسخه را 

یم. کنار بگذار کرده و بقیه را  به دلخواه خود انتخاب 
دوم  و  اول  نسخه  زیرا  است:  تشخیص  قابل  صحیح  نسخه  اینجا  در  اما 
مخالفتی با هم در تعداد اوصیاء و سه محمد و چهار علی ندارند و فقط نسخه 
که این همان عقیده  اول تذکر می دهد اوصیاء از فرزندان حضرت زهرا 11 نفرند 

شیعه است.
اوالد حضرت زهرا؟اهس؟  از  نفر  اوصیاء 12  که می گوید  اما نسخه سوم هم  و 
که چهار نفر از آنان علی نام داشتند درحالی که در میان  گفته  بودند این را هم 
که  راهی  تنها  لذا  نام علی هستند،  به  نفر  فرزندان حضرت زهرا؟اهس؟ فقط سه 
حضرت  بگوییم  که  اینست  دارد  وجود  روایت  مضمون  شدن  درست  برای 
آنها  غالب  چون  که  می باشند  دوازده گانه  اوصیاء  همان  جزو  هم  علی؟ع؟ 
یعنی 11 نفرشان از فرزندان حضرت زهرا؟اهس؟ بوده اند از باب تغلیب، همه جزء 

فرزندان ایشان معرفی شده اند.
هم چنان که در روایتی، حضرت پیامبر امام علی؟ع؟ را از باب تغلیب جزء 

1 . الـکایف )ط - اإلسـامیة(، ج 1، ص532، ح9، الصـال ج 2 ص478 ح42، الغیبـة )للطـویس( کتـاب الغیبـة للحجـة، 

ص139.
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که از نسل من می باشند به تعداد نقباء  فرزندان خود دانسته اند: ائمه بعد از من 
که اولینشان علی بن ابی طالب است:  بنی اسرائیلند 

ُهْم 
ُ
ل ّوَ

َ
أ  

َ
ِإْسَراِئیل َبِنى  ُنَقَباِء  َکَعَدِد  ِقْسِط 

ْ
ِبال اُموَن  َقّوَ ِتى  ّیَ ُذّرِ ِمْن  ٌة  ِئّمَ

َ
أ َبْعِدی  »َیُکوُن 

َو  ِب َهَذا 
ْ
ِة ِمْن ُصل ِئّمَ

َ
اْل َو ِتْسَعٌة ِمَن  َبْعِدی  َخِلیَفُة 

ْ
ال َو  َماُم  اْلِ َفُهَو  ِبی َطاِلٍب 

َ
ْبُن أ َعِلّىُ 

َماِن« 1. یِن ِفى آِخِر الّزَ َقاِئُم َتاِسُعُهْم َیُقوُم ِبالّدِ
ْ
ى َصْدِری َو ال

َ
َوَضَع َیَدُه َعل

و  شده  تصحیف  دچار  چهارم  نسخه  می شویم  متوجه  بررسی  این  با  لذا 
کرده، و آنچه حجت می باشد همان متن  چهار علی را اشتباهًا سه علی بیان 

سه نسخه اول است2.
غیر از اینکه هر سه بزرگواِر ناقل این نسخه، آن را درباب حصر عدد ائمه در 
که توجه به این نکته،رخداد  کرده اند3  12 آورده و در این راستا به آن استدالل 

تصحیف را در آن قطعی می کند. 
آن  در  که  می کند  نقل  جابر  لوح  از  دیگری  روایت  طوسی  شیخ  همچنین 
تصریح شده نام امام علی؟ع؟ هم در میان آن لوح بوده و آخرین وصی، فرزند 

امام حسن عسگری؟ع؟ می باشد4.
که عدد ائمه و اوصیا را دوازده نفر  کنار روایات فراوانی است  و اینها همه در 

می داند و بطالن نسخه چهارم را آشکار می نماید.
گفته شد، بدون هیچ  بر همه آنچه  با بستن چشم خود  اما احمد الحسن 

1 . کفایة األثر یف النص عى األمئة اإلثی عشر، ص173.

کمـال و العیـون  2 . عامـه جملـی در مهـن زمینـه می نـگارد: »و الظاهـر أن التصحیـف مـن النسـاخ فإنـه روى الصـدوق یف اإل

بعـة منـم عـى«. مـرآة العقـول یف  و الفقیـه و الشـیخ یف الغیبـة بـذا اإلسـناد عـن جابـر و فهیـا مجیعـا و یف غیرهـا مـن الکتـب: و أر

شـرح أخبـار آل الرسـول، ج 6، ص228.

3 . الغیبة )للطویس( کتاب الغیبة للحجة،ص139.

4 . مهان، ص144.
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ثة منهم علی« به  دلیلی نسخه چهارم را انتخاب نموده و می گوید: ضمیر »ثال
فرزندان حضرت زهرا می خورد لذا طبق حدیث لوح، تعداد اوصیاء از فرزندان 
امام  خود  با  و  دارند،  نام  علی  نفرشان  سه  که  می باشند  نفر   12 زهرا  حضرت 

علی؟ع؟ می شوند 13 نفر و من همان سیزدهمین هستم.
ی از  که و گفته شد - وجود دارد  ولی در اینجا نکات مهمی - غیر از آنچه 

آنها غفلت نموده است:
ابوالجارود است  نام  به  نفر  )د( یک  و  و )ج(  ی نسخه های )ب(  راو الف( 
یک  در  و  داشته اند  نام  علی  اوصیاء  از  نفر  چهار  گفته  نسخه  دو  در  او  یعنی 

گفته سه نفر، و دو نقل بر یک نقل برتری دارد1.  نسخه 
و  ندارد،  اعتباری  شیعه  نزد  که  است  یدیه  ز فرقه  رئیس  الجارود  ابو  ب( 
که  کرده  را طوری نقل  بوده، نسخه  ید  ز امامت  به  قائل  که چون  احتمال دارد 

ید هم جزء اوصیاء پیامبر تلقی شود. ز
نام  درباره  لوح  می گوید  که  است  جابر  این  )د(  و  )ج(  نسخه های  در  ج( 
که 12 نفر بودند، اما در نسخه )الف(  اوصیاء از فرزندان حضرت زهرا؟اهس؟ بوده 
که 11 نفر  که می گویند لوح درباره همه اوصیاء است  این حضرت زهرا هستند 
که بین برداشت جابر و تصریح خود حضرت،  از فرزندان منند، و معلوم است 

کدام صحیح می باشد.
چند  در  درحالی که  نشده،  گفته  اوصیاء  تک  تک  نام  نسخه ها  این  در  د( 
که 11  نسخه دیگر از لوح جابر با چند سند نام تک تک ایشان ثبت شده است 

 راوی نسـخه الـف نیز هسـت، یعی ابوالسـفاتج نیز طبق 
ً
1 . بلـه شـیخ طـویس نسـخه )د( را از ابـو السـفاِتج ثبـت منـوده کـه اتفاقـا

یـرا او روایـت ابـو   نسـخه شـیخ طـویس غلـط اسـت ز
ً
یـک نقـل گفتـه چهـار عـى و طبـق یـک نقـل گفتـه سـه عـى، امـا ظاهـرا

یـان دو نقـل هـم یکـی هسـتند.  عمـوم راو
ً
السـفاتج را از مصـدری نقـل منـوده کـه در آن چهـار عـى ثبـت شـده و اتفاقـا
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نفرشان از اوالد حضرت زهرا؟اهس؟می باشند: 
ِفیِه  َرُسوِلِه؟ص؟  ى 

َ
ِإل  

َّ
َجل َو  َعّزَ  اهَّلُل  ْهَداُه 

َ
أ ْوُح 

َّ
الل َهَذا  ْت 

َ
َفَقال ْخَضَر... 

َ
أ  

ً
ْوحا

َ
»ل الف( 

َک  َوِصّیَ ُت 
ْ
ل

َ
َفّض  ... ِدی 

ْ
ُول ِمْن  ْوِصَیاِء 

َ
اْل ْسَماُء 

َ
أ َو  اْبَنّىَ  اْسُم  َو  َبْعِلى  اْسُم  َو  ِبی 

َ
أ اْسُم 

َو ...  ُحَسْیِن ... 
ْ
ال َو  َحَسِن 

ْ
ال ِبِسْبَطْیَک  َو  َبْعَدُه  ْیَک 

َ
ِبِشْبل ْکَرْمُتَک 

َ
أ َو  ْوِصَیاِء 

َ
اْل ى 

َ
َعل

ٌد ... َجْعَفٍر ... اْنَتَجْبُت  َبْعَدُه ُموَسى ... َعِلّىٌ  ...  َعاِبِدیَن ... َو اْبُنُه ُمَحّمَ
ْ
ُد ال َعِلّىٌ َسّیِ

ْخِرُج 
ُ
َعاَدِة ِلْبِنِه َعِلّىٍ ... أ ْخِتُم ِبالّسَ

َ
ٍد اْبِنِه َو َخِلیَفِتِه ِمْن َبْعِدِه ... َو أ ّنَ َعْیَنْیِه  ِبُمَحّمَ ِقّرَ

ُ
َل

ِبِهْم   
ً
َحّقا ْوِلَیاِئى 

َ
أ ِئَک 

َ
ول

ُ
أ ِمیَن ... 

َ
َعال

ْ
ِلل َرْحَمًة  ِباْبِنِه  َذِلَک   

ُ
ْکِمل

ُ
أ ُثّمَ  َحَسَن 

ْ
ال ِمْنُه ... 

ُمْهَتُدوَن «1.
ْ
ولِئَک ُهُم ال

ُ
ِهْم َو َرْحَمٌة َو أ ّبِ واٌت ِمْن َر

َ
ْیِهْم َصل

َ
ولِئَک َعل

ُ
 ِفْتَنٍة ...  أ

َّ
ُکل ْدَفُع 

َ
أ

کرده است2. کتاب غیبت ثبت  این روایت را شیخ طوسی نیز در 
َفِإَذا   ... ِدی  

ْ
ُول ِمْن   ِة  ِئّمَ

َ
اْل ْسَماُء 

َ
أ ِفیَها  ْت 

َ
َقال  ... ٍة  ُدّرَ ِمْن  َبْیَضاُء  »َصِحیَفٌة  ب( 

َطاِلٍب  ِبی 
َ
أ ْبُن  َعِلّىُ  َحَسِن 

ْ
ال ُبو 

َ
أ آِمَنُة  ُه  ّمُ

ُ
أ ُمْصَطَفى 

ْ
ال اهَّلِل  َعْبِد  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َقاِسِم 

ْ
ال ُبو 

َ
أ

َبّرُ 
ْ
َحَسُن ْبُن َعِلّىٍ ال

ْ
ٍد ال ُبو ُمَحّمَ

َ
َسِد ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمَناٍف أ

َ
ُه َفاِطَمُة ِبْنُت أ ّمُ

ُ
ُمْرَتَضى أ

ْ
ال

ُحَسْیِن 
ْ
ٍد َعِلّىُ ْبُن ال ُبو ُمَحّمَ

َ
ٍد أ ُهَما َفاِطَمُة ِبْنُت ُمَحّمَ ّمُ

ُ
ِقّىِ أ ُحَسْیُن ْبُن الّتَ

ْ
ُبو َعْبِد اهَّلِل ال

َ
أ

ّمُ َعْبِد اهَّلِل  ِبْنُت 
ُ
أ ُه  ّمُ

ُ
أ َباِقُر 

ْ
ُد ْبُن َعِلّىٍ ال ُبو َجْعَفٍر ُمَحّمَ

َ
َباُنو ِبْنُت َیْزَدَجْرَد أ ُه َشْهَر ّمُ

ُ
أ  

ُ
َعْدل

ْ
ال

َوَة  ّمُ َفْر
ُ
ُه أ ّمُ

ُ
اِدُق َو أ ٍد الّصَ ُبو َعْبِد اهَّلِل َجْعَفُر ْبُن ُمَحّمَ

َ
ِبی َطاِلٍب؟ع؟ أ

َ
َحَسِن ْبِن َعِلّىِ ْبِن أ

ْ
ال

َیٌة اْسُمَها َحِمیَدُة  ُه َجاِر ّمُ
ُ
ُبو ِإْبَراِهیَم ُموَسى ْبُن َجْعَفٍر أ

َ
ِبی َبْکٍر أ

َ
ِد ْبِن أ َقاِسِم ْبِن ُمَحّمَ

ْ
ِبْنُت ال

ُد ْبُن  ُبو َجْعَفٍر ُمَحّمَ
َ
َیٌة اْسُمَها َنْجَمُة أ ُه َجاِر ّمُ

ُ
َضا أ َحَسِن َعِلّىُ ْبُن ُموَسى الّرِ

ْ
ُبو ال

َ
اُة أ

َ
ُمَصّف

ْ
ال

َیٌة  ُه َجاِر ّمُ
ُ
ِمیُن أ

َ
ٍد بن اْل َحَسِن َعِلّىُ ْبُن ُمَحّمَ

ْ
ُبو ال

َ
َیٌة اْسُمَها َخْیُزَراُن أ ُه َجاِر ّمُ

ُ
ِکّىُ أ َعِلّىٍ الّزَ

ّمَ 
ُ
ى أ َیٌة اْسُمَها ُسَماَنُة َو ُتَکّنَ ُه َجاِر ّمُ

ُ
ِفیُق أ َحَسُن ْبُن َعِلّىٍ الّرَ

ْ
ٍد ال ُبو ُمَحّمَ

َ
اْسُمَها َسْوَسُن أ

1 . کایف، ج1، ص527 -  528 ح3، عیون أخبار الرضا؟ع؟، ج 1، ص41 -  44 ح2 و ص45 ح3، کمال الدین و متام النعمة، 

ج1، ص306 -  307 و ص312، اإلختصاص، ص210.

2 . الغیبة )للطویس( کتاب الغیبة للحجة، ص143 -  146.
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َنْرِجُس  اْسُمَها  َیٌة  َجاِر ُه  ّمُ
ُ
أ َقاِئُم 

ْ
ال اهَّلِل  ُة  ُحّجَ ُهَو  َحَسِن 

ْ
ال ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َقاِسِم 

ْ
ال ُبو 

َ
أ َحَسِن 

ْ
ال

ْجَمِعین« 1.
َ
ْیِهْم أ

َ
َواُت اهَّلِل َعل

َ
َصل

کفایة االثر2، و شیخ طوسی در امالی3دو نسخه دیگر از این  ج و د( صاحب 
لوح را نقل نموده اند.

اوصیاء،  لوح  در  که  است  معقول  اصاًل  آیا  یم،  بگذر اینها  همه  از  گر  ا و 
نام  به  و فقط  باشد  نیامده  المؤمنین؟ع؟  امیر  األوصیاء  أفضل  و  األئمه  ابو  نام 
کتفا شده باشد؟ درحالی که ایشان سر سلسله اوصیاء هستند  اوصیاء از اوالد ا
و اصاًل وصایت رسول خدا با ایشان آغاز می شود؛ مخصوصًا با توجه به اینکه 
ابتدا  کنند  کجا می خواستند اوصیاء بعد از خود را معرفی  رسول خدا؟ص؟ هر 
نام علی؟ع؟ را به زبان جاری نموده و ایشان را با القاب و ویژگی های برجسته 

می ستودند!

نکته 13( اعتبارسنجی کتاب غیبت طوسی؟هر؟
از  طوسی  شیخ  غیبت  کتاب  که  می کنند  کید  تأ بصری  احمد  یاران 
احادیث  صحت  بر  خودش  که  است  ایشان  استداللی  کتاب های  موثق  ترین 
گواهی داده است، اما با یک بررسی اجمالی متوجه وجود روایات متعارِض  آن 
کتاب از موثق  ترین  که روشن می کند نه تنها این  کتاب می شویم  متعدد در این 
روایات  جمله  از  نیست؛  معتبر  هم  احادیثش  تمام  بلکه  نیست،  شیخ  کتب 

متعارض عبارت است از:

1 . کمال الدین و متام النعمة، ج1 ص305 -  307 ح1، عیون أخبار الرضا؟ع؟، ج 1، ص40 -  41، ح1.

2 . کفایة األثر یف النص عى األمئة اإلثی عشر، ص196.

3 . األمال )للطویس(، ص291 -  292، ح13.
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الف( امام دوازدهم )طبق حدیث وصیت( فرزند دارد، امام دوازدهم فرزند 
ندارد1.

ب( دوازده مهدی هست - یازده مهدی هست2.
ج( دوازده مهدی از نسل مهدی هستند - آنها از نسل حسینند3.

حدیث  )طبق  دوازدهم  امام   - هست  اوصیاء  خاتم  دوازدهم  امام  د( 
وصیت( خاتم اوصیا نیست.

هـ( مدت حکومت قائم: 309 سال - 70 سال - 19 سال.
و( در لوح جابر نام سه نفر علی بود - در لوح جابر نام چهار نفر علی بود.

کسی بعد از امام دوازدهم می آید؟ مهدی اول - منتصر. ز( چه 
امام  عمه های  از  یکی  کنیز   - روم  پادشاه  دختر  کیست؟  نرجس  ح( 

یازدهم؟ع؟.
توسط  بازار خریده شد -  از  آمد؟  امام؟ع؟ در  به نکاح  نرجس چگونه  ط( 

عمه هدیه شد.
که بود؟ حکیمه عمه امام - پیرزن همسایه. ی( قابله امام مهدی؟ع؟ 

ایشان به  رغم آنکه در بخش تولد امام عصر؟ع؟ به داستان چگونگی ازدواج 
حضرت نرجس؟اهس؟ با امام عسگری؟ع؟ پرداخته، در عین حال در بخش های 
به  را  حضرت  تولد  چگونگی  و  امام؟ع؟  مادر  ازدواج  داستان  کتاب،  دیگر 
مورد  روایات  آن  از  کدام  یک  که  نکرده  مشخص  و  آورده  گون  گونا نحوه های 

پذیرش او هستند. 
کلی با آن  چه حکیمه نقل  برای مثال، در روایت ص240 تولد امام؟ع؟ به 

 جوابش خواهد آمد.
ً
یل برده اند که بعدا 1 . شیفتگان احد این تعارض را تاو

 جوابش خواهد آمد.
ً
یل برده اند که بعدا 2 . پیروان احد این تعارض را تاو

 پاسخش ذکر می شود.
ً
3 . یاران احد این تعارض را توجیه کرده اند که بعدا
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امام  ازدواج  روایت ص245 داستان مشهور  در  نیز  و  فرق می کند،  کرده است 
شیخ  اما  است،  شده  رد  ضمنی  طور  به  نرجس؟اهس؟  حضرت  با  عسگری؟ع؟ 

طوسی بدون پذیرش یا رد، هردو داستان را نقل می کند. 
گزینش روایات صحیح  کتاب درصدد  و از این همه نتیجه می گیریم، این 

نبوده، و تنها در رد شبهات مخالفان نگاشته شده است.

نکته 14( سوءاستفاده فرقه های منحرف از قرآن و روایات
کسی آیات و روایاتی مطابق  گر  گاهی بعضی ساده اندیشان خیال می کنند ا
کرد البد بر حق است، درحالی که توجه ندارند سوء استفاده از  ادعای خود ارائه 
که عموم فرقه های منحرف در  کاری است  آیات قرآن و روایات اهل بیت؟مهع؟ 

یخ اسالم انجام داده اند.  طول تار
با  را  آیات  شاذ  تفاسیر  یا  متشابه  آیات  از  بعضی  که  اینست  آنها  روش 
تعدادی روایات بی سند یا دارای نسخه بدل یا طرد شده توسط متخصصان 
گرد آورده و مستند ادعای خود قرار می دهند، و برای همین هم هیچگاه  با تقوا 

نتوانسته اند علمای بزرگ را جذب خود نمایند.
مگر فرقه صوفیه به این آیه برای جواز ترک نماز و روزه استناد نکرده اند؟ »َو 

َیِقیُن«1
ْ
ِتَیَک  ال

ْ
ى  َیأ َک َحّتَ ّبَ اْعُبْد َر

قرآن  متعدد  آیات  به  انسان ها  بودن  مجبور  اثبات  جهت  جبریه  فرقه  مگر 
مثل این دو آیه استناد نکرده اند؟ »َو ما َرَمْیَت  ِإْذ َرَمْیَت  َو لِکّنَ اهَّلَل َرمى «2 و: »َو اهَّلُل  

ون «3
ُ
َقُکْم  َو ما َتْعَمل

َ
َخل

1 . حجر: 99.

2 . انفال: 17.

3 . صافات: 96.
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به  قیامت  در  و دیده شدنش  بودن خدا  اثبات جسم  در  فرقه مشّبهه  مگر 
ُک  

َ
َمل

ْ
َک َو ال ّبُ ها ناِظَرة«1 و: »َو جاَء َر ّبِ این آیات تمسک نکرده اند؟ »ُوُجوٌه ... ِإلى  َر

ا«2
ً

ا َصّف
ً

َصّف
مگر فرقه هفت امامی با تمسک به بعضی احادیث، از طریق شیعه دوازده 

امامی خارج نشدند؟
امامت عبداهّلل  به  امام صادق؟ع؟  به وصیت  با تمسک  فرقه فطحیه  مگر 

افطح قائل نشدند؟ 
و  روایات  و  آیات  از  هزار صفحه  از  بیش  گلپایگانی  ابوالفضل  میرزا  و مگر 

گرد نیاورد؟ تفاسیر جهت اثبات حقانیت بهائیت 
پس می بینید که ردیف کردن آیات و روایات متشابه، حرفه منحرفان است. 
دورتر  روایات  صدور  و  قرآن  نزول  عصر  از  ما  فاصله  چه  هر  که  است  این  حق 
امر فهم قرآن  این  و  بر معارف اسالم پرده می افکند  می شود، شبهات بیشتری 
و روایات را تخصصی تر می نماید. بنابراین برای فهم این گونه آیات و روایات، 
  

َ
ْهل

َ
أ وا 

ُ
»َفْسَئل نمود:  مراجعه  به متخصصان دین شناس  باید  قرآن  طبق دستور 

ُموَن «3.
َ
ُکْنُتْم  ل َتْعل ْکِر ِإْن   الّذِ

آیات  البه الی  از  که  باشد  مخفی  آنقدر  حق  نمی پذیرد  هم  عقل  طرفی  از 
کشیده شود. در نتیجه حقیقت همان است  کنده بیرون  متشابه و روایات پرا
اهل بیت؟مهع؟  تأیید  مورد  که   - ربانی  علمای  سایه  در  شیعه  سال   1200 که 

بوده اند - بدان پایبند بوده، نه آنچه این فرقه ها ارائه می دهند.

1 . قیامت: 22 -  23.

2 . فجر: 22.

3 . حنل: 43
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گفتار دوم
بررسی راویان ندیی موسوم به وصیت

یا  و  شناخته اند  نا  یا  که  دارند  وجود  نفر  چهار  اقل  ال  روایت  این  سند  در 
الحسین، احمد بن  از: علی بن سنان موصلی، علی بن  که عبارتند  ضعیف 

محمد بن خلیل و پدر حسن )حسین( بن علی.

بررسی علی بن سنان موصلی العدل
این نام در منابع روایی ما به سه عبارت ثبت شده است:

الف( با پسوند »الموصلی العدل« فقط در سند دو روایت از هزاران روایت ما 
که یکی همین روایت  کتاب الغیبة آورده  که هر دو را شیخ طوسی در  گرفته  قرار 
انتخاب  آن  که در  به معراج پیامبر؟ص؟  روایتی مربوط  و دیگری  وصیت است 
از  سخنی  و  می نماید  معرفی  مادرشان  عالوه  به  امام  دوازده  را  خدا  شدگان 

مهدی های دوازده گانه به میان نیاورده است1. 
که وفات نویسنده اش 59 سال قبل از وفات شیخ  اما در مقتضب األثر - 

1 . الغیبة )للطویس( کتاب الغیبة للحجة، ص147 -  148.
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طوسی بوده و شیخ به یک واسطه به او سند دارد1 - همین روایت معراج را از 
از  را  نیز در بحار همین روایت  و  کرده2  با لقب »المعّدل« ثبت  علی بن سنان 
المعدل  یا  العدل  لقب  بدون  االثر4  مقتضب  و  طوسی3  غیبت  مصدِر  دو  هر 
یخ وفاتش در سال  که تار کتاب مأة منقبه -  ثبت نموده، و همچنین است نقل 
کتاب مقتضب5 و نیز نقل عوالم العلوم6 و عالمه  وفات شیخ طوسی است - از 

سید هاشم بحرانی از غیبت طوسی7.
که از هر دو مصدر بدون پسوند العدل یا المعدل  و با وجود این همه نقل 
ثبت شده، اعتماد به اینکه علی موصلی توصیف به العدل شده باشد مشکل 

است.
نیز در کتاب بهجة النظر8 و االنصاف9 و حلیه االبرار10  هر سه تالیف حدیث 
شناس بزرگ سید هاشم بحرانی، نام علی بن سنان موصلی در سلسله سند 
شده  ثبت  المعدل  یا  العدل  لقب  بدون  سنت  اهل  از  نقل  به  روایت  همین 

است.
با پسوند »موصلی« بدون پسوند العدل یا المعدل، فقط در سند یک  ب( 

1 . فهرست الطویس، ص33، رقم89.

2 . مقتضب األثر یف النص عى األمئة اإلثی عشر، ص10.

3 . بار األنوار )ط - بیروت(، ج 36، ص261، ح82.

4 . مهان، ج 36، ص216، ح18.

5 . مأة منقبة من مناقب أمیر املؤمنن و األمئة، ص37.

6 . عوال العلوم و املعارف واألحوال- اإلمام عى بن أب طالب؟ع؟، ص35، ح1.

7 . اإلنصاف یف النص عى األمئة اإلثی عشرعلهیم السام، ص103.

8 . بجة النظر یف إثبات الوصایة و اإلمامة لأمئة اإلثی عشر، ص43، ح6.

9 . اإلنصاف یف النص عى األمئة اإلثی عشرعلهیم السام، ص105.

10 . حلیة األبرار یف أحوال ممد و آله األطهار؟مهع؟، ج 6، ص491.
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که روایتگر از پدرش می باشد  کمال الدین ثبت شده  روایت از شیخ صدوق در 
یسته است1. و با توجه به مضمون حدیث، در اوائل غیبت صغری می ز

که شیخ صدوق؟هر؟ همین تک روایت را با دو واسطه  این در حالی است 
که شیخ طوسی از او دو  کرده درحالی که علی بن سنانی  از علی بن سنان نقل 
روایت نقل نموده همدوره شیخ صدوق است زیرا نویسنده مقتضب االثر )م 
به  و  است  کرده  ثبت  سنان  بن  علی  خود  از  مستقیمًا  را  معراج  حدیث   )401
صورت عادی بین این علی بن سنان با آن علی بن سنان بیش از 50 سال باید 

فاصله باشد.
نقل  او  از  علی  که  کسی  تنها  طوسی؟هر؟  شیخ  نقل  دو  در  اینکه  از  غیر 
که از علی نقل  کسی  می کند احمد بن محمد خلیلی و علی بن حسین و تنها 
از علی  که  کسی  نقل شیخ صدوق  اما در  می کند حسین بن علی می باشند 
ی روایت  که علی بن سنان از و کسی  ید و  کرده ابوالحسین بن ز بن سنان نقل 
بن  حسین  از  غیر  ی ها  راو این  همه  اینکه  جالب  و  است  سنان  پدرش  نموده 
کسی آنها را نمی شناسد، مگر احمد بن محمد بن خلیل  علی نا شناخته اند و 
که در رجال نجاشی و رجال عالمه حلی ضعیف و دروغگو شمرده  )یا خلیلی( 

گشته است2. شده و به جعل حدیث توصیف 
گر یکی هستند چطور شیخ  حال آیا دو علی بن سنان موصلی داشته ایم و ا

صدوق از هم عصر خودش با دو واسطه نقل می کند؟
که یکی  ج( بدون پسوند »موصلی العدل« تنها در سند سه روایت واقع شده 
در  تا  و دو  از شیخ صدوق در عیون األخبار همدوره محمد بن سنان است3 

1 . کمال الدین و متام النعمة، ج2، ص476، ح25.

2 . رجال النجایش - فهرست أساء مصنی الشیعة، ص96، رجال العامة - خاصة األقوال، ص205، رقم 20.

3 . عیون أخبار الرضا؟ع؟، ج1، ص30، ح23.
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ی بدون واسطه از امام صادق؟ع؟ و  که علی بن سنان را راو بصائر الدرجات1 
که یقینًا نمی تواند آن علی  ی با یک واسطه از امام باقر؟ع؟ قرار داده است  راو
کرده اند چون بین او  که شیخ صدوق و شیخ طوسی از او نقل  بن سنانی باشد 

ی بصائر الدرجات حدود 120 سال فاصله است. و راو
بصائر،  اوِل  روایت  ی  راو مفید،  شیخ  اختصاص  کتاب  در  اینکه  از  غیر 
او  از  بعد  ی  راو که  آنجا  از  و  سنان،  بن  علی  نه  شده2  ثبت  سنان  بن  محمد 
که بسیار از محمد بن سنان نقل می کند،  احمد بن محمد بن عیسی ذکر شده 
اول در بصائر  ی روایت  راو و  کتاب اختصاص صحیح می باشد  ظاهرًا ضبط 

الدرجات محمد بن سنان است.
روایات،  دیگر  مشابه  أسناد  به  توجه  با  بصائر  دوِم  روایت  در  همچنین 
نتیجه  در  دارد.  وجود  سنان  بن  علی  به  سنان  بن  عبداهّلل  تصحیف  احتمال 

ثبوت این دو روایت به نام علی بن سنان ثابت نیست.
از طرفی افراد متعددی روایت شیخ صدوق را بدون ذکر فردی به نام علی 
رخ  تصحیف  صدوق  کتاب  نسخه  در  می رساند  که  کرده اند  ثبت  سنان  بن 
کرده: »محمد بن سنان و علی بن سنان و علی  داده است زیرا آنچه او ثبت 
عن الحکم« است اما آنچه دیگران از همان کتاب شیخ صدوق ضبط کرده اند 
که می رساند دو اشتباه  این گونه می باشد: »محمد بن سنان و علی بن الحکم« 
در سند صدوق رخ داده، یکی اینکه علی بن الحکم را علی عن الحکم ثبت 
کرده و دیگر اینکه از ترکیب نام محمد بن سنان و علی بن حکم نامی با عنوان 

که در نسخه های متعدِد دیگر وجود ندارد. »علی بن سنان« ساخته شده 

1 . بصائر الدرجات یف فضائل آل ممد صى اهَّلل علهیم، ج 1، ص346، ح23 و ص408، ح1.

2 . اإلختصاص، ص199.
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کسانیکه همین روایت را از عیون األخبار صدوق بدون ذکر علی  و از جمله 
در  کرد: حر عاملی  اشاره  بزرگ  به سه محدث  کرده اند می توان  نقل  بن سنان 
اثبات الهداة1 عالمه سید هاشم بحرانی در حلیة األبرار2 و شیخ عبداهّلل بحرانی 

در عوالم العلوم3.
که خود مولف به امام سند  کتاب های دیگری  همچنین روایت مذکور در 
کتاب  جمله:  از  می باشد،  سنان  بن  علی  نام  ذکر  بدون  همگی  است  داشته 

کافی به دو سند4 و ارشاد مفید5.
وجود  سند  این  سلسله  در  سنان  بن  علی  نام  که  می رساند  اینها  تمام  و 

ی تصحیف وارد سند شده است. نداشته و از رو
اهل  طریق  به  حدیث  همین  سند  در  عوالم  کتاب  در  کنار،  به  اینها  همه 
نام  کدام  حال  سنان6  بن  علی  نه  شده  ثبت  موصلی  شاذان  بن  علی  سنت، 

کیست؟ باز نمی دانیم. درست است و علی بن شاذان 
از  حدیث  دو  تنها  حدیث  هزاران  میان  در  می کنید  مشاهده  که  همانطور 
نظر رجالی شناخته شده  از  که  العدل وجود دارد  نام علی بن سنان  به  فردی 
که تنها دو روایت  نیست. حال آیا می توان دین و اعتقاد خود را از فردی بگیریم 

یم؟ ی ندار از او به ما رسیده و هیچ شناختی از و

1 . إثبات اهلداة بالنصوص و املعجزات، ج 4، ص296، ح35.

2 . حلیة األبرار یف أحوال ممد و آله األطهار؟مهع؟، ج 4، ص492، ح11 و ص493، ح12.

3 . عـوال العلـوم و املعـارف واألحـوال مـن الیـات و األخبـار و األقـوال )مسـتدرک سـیدة النسـاء إل اإلمـام اجلـواد - الرضـاع(، 

ج 22، ص46، ح26.

4 .الکایف )ط - اإلسامیة(، ج 1، ص312، ح8 و ص313، ح9.

5 . اإلرشاد یف معرفة حجج اهَّلل عى العباد ج 2 ص250

6 . عوال العلوم و املعارف واألحوال- اإلمام عى بن أب طالب؟ع؟، ص37.
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آری عده ای می گویند: وثاقت علی بن سنان با توجه به توصیفش در سند 
یم. شیخ طوسی به »العدل« محرز است و نیازی به شناخت بیش از این ندار

عادل  به  او  رجالی  توصیف  یا  بوده  علی  لقب  »العدل«  کلمه  واقعًا  آیا  اما 
بودن؟

گرفته و علی را عادل دانسته  کلمه را توصیف رجالی  مرحوم مامقانی این 
کتب الرجال و إّنما وقع فی  است: »علی بن سنان الموصلی : لیس له ذکر فی 
کلمة العدل  منه قدس  طریق الشیخ رحمه اهّلل فی »کتاب الغیبة« و الظاهر أّن 

سره توثیق له ال أنها لقب له«1.
ی در خود سلسله سند  ولی این برداشت درست نیست زیرا اواًل توثیق راو
که  می بینیم  را  متعددی  افراد  روایی،  اسناد  میان  در  ثانیًا  و  نیست  متعارف 
در  موصلی،  سنان  بن  علی  همانند  درحالی که  بوده اند  »العدل«  پسوند  دارای 

کاًل ناشناخته می باشند، از جمله: کتب رجالی توصیف به عدل نشده و 
- أبو القاسم الشاهد العدل البغار2
- محمد بن جعفر ُنمیری العدل3

و  نیست  معلوم  مذهبش  که  العدل4  الرازی  قطان  حسن  بن  أحمد   -
احتمال دارد سنی باشد5 و ظاهرًا خود شیخ صدوق هم او را نمی شناخته چون 
او احمد بن  به  که  از اهل حدیث  را شیخی  درباره اش می گوید: »این حدیث 

1 . تنقیح املقال، ج 2، ص291، رقم 8310.

2 . مناقب آل أب طالب؟مهع؟ )لبن شهرآشوب(، ج 1، ص7.

3 . وسائل الشیعه، ج15، ص82، ح8.

4 . األمال )للصدوق(، ص566، ح5.

5 . معجم رجال الدیث، ج2، ص93، رقم511.
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کرد«1 و جالب اینکه تمام بیست و سه  گفته می شود نقل  حسن قطان العدل 
چهار نفری که او از آنها نقل می کند نیز نا شناخته اند و هیچ کس به غیر از شیخ 

صدوق از او نقل نکرده است.
که فقیه سنی مالکی  - ابو إسحاق إبراهیم بن أحمد المقری العدل الطبری 
الشهود  »کان شیخ  گفته شده:  درباره اش  که  کسی است  بوده2و ظاهرًا همان 

المعّدلین ببغداد«.3
- احمد بن محمد بن صقر صائغ العدل4

- محمد بن عبداهّلل بن محمد بن حجاج العدل5 
أبو عبداهّلل  نام  با  که  العدل6  رازی  أشنانی  بن محمد  ابو عبداهّلل حسین   -

الحسین بن أحمد أسترآبادی العدل هم ثبت شده است7. 
- محمد بن موسی بن ولید العدل8
- الحسن بن علی النخاس العدل9  

- أبو محمد الحسین بن وسیف العدل10
گر علی بن سنان فردی شناخته شده به عدالت بود، چرا شیخ  غیر از اینکه ا

1 . األمال )للصدوق(، ص566، ح5.

2 . موسوعة طبقات الفقهاء، ج4، ص7.

3 . منتی املقال یف أحوال الرجال، ج 1، ص154 به نقل از شرح نج الباغه ابن اب حدید، ج1، ص34.

4 . األمال )للصدوق(، ص170، ح5.

5 . مهان، ص619، ح6.

6 . توحید صدوق، ص68، ح24.

7 . خصال، ج1، ص311، ح87.

8 . مهان، ج1، ص254، ح129.

9 . عیون أخبار الرضا؟ع؟، ج1، ص127، ح22

10 . فضائل الشهر الثاثة، ج1، ص32، ح14.
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ی  کننده روایت او با عنوان »الموصلی العدل« است - و که تنها نقل  طوسی - 
یان عادل ثبت نکرده است؟ را در رجال خود در میان راو

گر  ا اما  باشد،  »العدل«  بحث  مورد  کلمه  که  بود  این  فرِض  بر  همه  اینها 
کلمه به چه معناست؟  کلمه را طبق ثبت مقتضب االثر »معّدل« بدانیم، این 
که  کسانی اطالق می شده  معّدل شغلی حکومتی در میان اهل سنت بوده و بر 
را تایید  که می خواسته اند در محکمه قاضی شهادت دهند  کسانی  عدالت 
می کردند و این افراد غالبًا سنی بوده اند. هم چنان که درباره ابو اسحاق مقری 
کنندگان  تایید  استاِد  که  شدیم  متذکر  را  یخی  تار نکته  این   )4 )شماره  سنی 

عدالِت شهود در بغداد بوده است.
اینکه  آن  و  می کند  روشن  ما  برای  را  جدیدی  نکته  یخی،  تار نقل  این  اما 
معّدل  اسحاق  ابو  شغل  اینکه  با  زیرا  می باشد  معّدل  معنای  به  العدل  کلمه 

گری بوده، لقبش »العدل« می باشد.
یان نا شناخته ای که دارای پسوند »العدل« می باشند  نتیجه اینکه عموم راو
گری در دربار خلفا بوده اند و از  از اهل سنت بوده و دارای شغل دولتِی معّدل 
که شیخ صدوق  ِی ذکر شده در باال  که چرا ده راو همین جا متوجه می  شویم 
کرده اند، در میان رجال شناسان شیعه نا شناخته  و دیگران از آنها روایت نقل 

می باشند چون آنها از اهل سنت بوده اند نه شیعه.
کلمه می نویسند:  که آیت اهّلل خوئی؟هر؟ درباره این  و به همین خاطر است 
خود  اساتید  بعضی  برای  صدوق  شیخ  که  مواردی  به  توجه  با  »العدل«  کلمه 
کرده، وصفی برای برخی علماء عامه بوده، لذا بعید نیست علی بن سنان  ذکر 
 - الصدوق  مشایخ  فی  ذکرها  من  یظهر  ما  علی  العدل  کلمة  »إن  باشد:  سنی 
الرجل  یکون  أن  یبعد  فال  العامة،  علماء  بعض  بها  یوصف  کان   - سره  قدس 



بخش اول: وبررسی سند ندیی موسوم به وصیت      |  91    |

من العامة«1.
که مرحوم حر عاملی؟هر؟ نیز فرموده: »چون شیخ طوسی  و این همان است 
در  فقط  نیست،  حجت  ما  براى  می کند  نقل  سنیان  طریق  از  را  حدیث  این 
که با ما موافقت دارد حجت است، مرحوم طوسی هم  تعیین عدد دوازده امام 
پس از چند حدیث دیگر می فرماید این حدیث از حدیث هاى سنیان است«2.
روایت  سنی،  ی  راو می شود  مگر  که  شود  شبهه  کسی  برای  است  ممکن 
که  که با احادیث آشنایی دارند می دانند  کسانی  کند؟ اما  دوازده امام را نقل 
یادی  یان سنی مذهِب ز این به راحتی می شود و در میان احادیث شیعه، راو
که بیانات فقهی و اعتقادی اهل بیت؟مهع؟ را نقل نموده اند، از  وجود داشته اند 

جمله روایات عصمت و علم ائمه و تعداد آنها و فضائل ایشان و ... .
عقاید  کردن  خراب  برای  سنی  ی  راو یک  که  دارد  تعجبی  چه  طرفی  از 
که موجب  کند اما به آخرش مطلبی بیفزاید  شیعه، حدیث دوازده امام را نقل 

که در حدیث وصیت وجود دارد. گمراهی شیعه شود، مثل اضافه ای 
از  را  وصیت  این  که  کرده  تصریح  طوسی  شیخ  خود  بگوید:  کسی  گر  ا و 
طوسی  شیخ  عبارت  در  می گوییم:  پاسخ  در  می کند3،  نقل  خاصه  جهت 
بلکه  می کنم  نقل  خاصه  از  نمی گوید  ایشان  اینکه  آن  و  دارد  وجود  ظرافتی 

1 . معجم رجال الدیث و تفصیل طبقات الرجال، ج 13، ص50.

2 . اإلیقـاظ مـن اهلجعـة بالبرهـان عـى الرجعـة؟ص؟ 402. مـراد مرحوم حر این کام شـیخ طویس اسـت کـه در پایان نقل روایات 

گـر شـروع بـه ذکر اخبار شـیعه کنم کتاب طولن می شـود: »فهذا طرف  می نـگارد: ایـن مقـدار کمـی از اخبـار بـود کـه مـا آوردمی و ا

مـن األخبـار قـد أوردناهـا و لـو شـرعنا یف إیـراد مـا مـن جهة الاصة یف هـذا املعی لطال به الکتـاب«. )الغیبة )للطویس(/ کتاب 

الغیبـة للحجـة ص156(. کـه ایـن کام می رسـاند روایـایت کـه مرحـوم شـیخ بـا عنـوان »جهـة خاصـه« آورده، دارای سلسـله 

 شـیعی نیسـت و ال کام اخیر ایشـان معنایی ندارد. 
ً
سـند متاما

3 . الغیبة )للطویس( کتاب الغیبة للحجة، ص137.
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یان احادیثی  می گوید: »از جهت خاصه«، و این عبارت نمی رساند تک تک راو
سنی ها  احادیث  نقل  ابتدای  در  هم چنان که  هستند1  شیعه  می کند  نقل  که 
ی فی ذلک من جهة مخالفی الشیعة«2 اما در سر سلسله  می نگارد: »فمّما رو
از  از سنی ها نقل می کند حد اقل سه نفر شیعه وجود دارد.  که  سند احادیثی 
که از جهت خاصه  گر به نقل روایاتی  طرفی در پایان نقل این روایات می گوید: ا
کتاب طوالنی می شود: »و لو شرعنا فی إیراد ما من جهة  کنم  وارد شده شروع 
الخاصة فی هذا المعنی لطال به الکتاب«3و این می رساند که تا به حال روایتی 

از شیعه نقل ننموده است.
مراد  که  اینست  یم  می آور بدست  مذکور  روایات  اسناد  بررسی  از  ما  آنچه 
از  سنی  ی  راو توسط  که  است  آنهایی  عامه،  جهت  روایات  از  طوسی  شیخ 
تابعین نقل شده هر چند در سلسله سندش  یا  از صحابه  یا یکی  رسول خدا 
آنهایی  خاصه  جهت  روایات  از  مرادش  و  باشند4،  داشته  وجود  شیعه  یان  راو
که از ائمه نقل شده هر چند در سلسله رواتش سنی وجود داشته باشد  است 
که از ابو سلمی  لذا هر چه نقل نموده از خود ائمه؟مهع؟ می باشد، مگر یک مورد 

چوپان پیامبر؟ص؟ است.
اما بعضی پیروان احمد الحسن در مقام دفاع از عدالت علی بن سنان دو 

کرده اند: مطلب مطرح 

یانش شیعه باشند  1 . البته در پایان خبش نقل احادیث نیز چنن تعبیری دارد ول مرادش در آجنا احادییث است که مهه راو

و ال ایـن دو کام ایشـان بـا هـم متناقض خواهد بود.

2 . الغیبة )للطویس( کتاب الغیبة للحجة، ص127.

3 . مهان، ص156.

4 .لـذا روایـایت کـه بـه عنـوان عامـه مـی آورد 5 مـورد از جابـر بـن سـره از رسـول خـدا، 2 مـورد از عبـداهَّلل بـن عمـر، 1 مـورد از ابـن 

مسـعود و 1 مـورد از ابـن عبـاس و 1 مـورد از شـیخ سـی جمهـول اسـت.
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مطلب اول( اعتماد حسین بن علی بزوفری برعلی بن سنان موصلی:
اعتماد  مورد  که  بزوفری  حسین  مثل  بزرگواری  شیخ  وقتی  می گویند  آنها 
کرده، همین  همگان است بر حدیث علی بن سنان اعتماد نموده و آن را نقل 

نشانگر عدالت علی بن سنان می باشد.
نشانگر  دیگری  از  ثقه  نقل  صرف  اواًل  زیرا  نیست  درست  سخن  این  ولی 
کتب  را در  یادی  ز بزرگوار  یان  راو ما  زیرا  نیست  ی  بر و اعتماد  و  فرد  آن  وثاقت 
کذب و دشمنی اهل  که از افراِد شناخته شده به فسق و  حدیثی یافت می کنیم 

یه و عایشه و عبداهّلل بن عمر و ... . کرده اند مثل معاو بیت؟مهع؟ حدیث نقل 
که:  سّر این مطلب هم این بوده 

کتب روایِی ما چه بسیار  1. نقل حدیث غیر از قبول داشتن آن است لذا در 
یا محتوایش  و  با احادیث دیگر متعارض است  یا  که  یافت می شود  احادیثی 

خالف اعتقاداِت قطعِی شیعه می باشد.
که  ی نبوده، بلکه چه بسیار  2. نقل حدیث همیشه مبتنی بر اعتماد به راو
در  وقتی عایشه حدیثی  مثاًل  بوده است.  به مضمون حدیث  اعتماد  به خاطر 
اعتماد  آن  به مضمون  قولویه  ابن  کرده، مرحوم  نقل  امام حسین؟ع؟  فضیلت 
که ایشان  کامل الزیارات ثبت نموده است، و این ربطی ندارد  کتاب  کرده و در 

عایشه را ثقه دانسته است.
که دارای مضمون غریبی  گاهی چون حدیثی بدست شان می رسیده   .3

که دیگران درباره آن نظر دهند. بوده آن را نقل می کرده اند 
از بین نرفتن میراث علمی شیعه بوده اما  گاهی نقل حدیث تنها برای   .4
گذاشته شده است  بررسی صحت و سقم مضمون آن به عهده متخصصان 
حدیثی  تفسیِر  دو  در  حویزی  و  بحرانی  هاشم  سید  مرحوم  که  کاری  همچون 



|  94     |     لوح و قلم

که صحت و  کرده اند  به نام »البرهان« و »نور الثقلین« انجام داده اند و تصریح 
سقم احادیث نقل شده را به عهده نمی گیرند و هدف شان تنها ثبت آنها بوده 

است.
از  کدامیک  ی  رو بزوفری  آیا مرحوم حسین  مورد حدیث وصیت،  در  حال 
به  بپذیریم  که  فرض  بر  است؟  کرده  نقل  موصلی  سنان  بن  علی  از  باال  موارد 
گفت: اواًل اعتماد ایشان به مضمون  خاطر اعتماد بر مضمون حدیث بوده، باید 
ی چه  ایشان رو بر دیگران حجت نیست چون معلوم نیست  حدیث وصیت 
معیاری به مضمون حدیث اعتماد کرده، ثانیًا معلوم نیست اعتماد ایشان ناظر 
کل مضمون حدیث حتی 12 مهدی باشد، هم چنان که شیخ طوسی - تنها  به 
بر حصر عدد  که  با عنوان احادیثی  را  نیز - حدیث وصیت  این حدیث  ناقل 
ائمه در 12 داللت دارد آورده است، ثالثًا شاید ایشان معنایی غیر از آنچه احمد 
حدیث،  این  از  عاملی  حر  هم چنان که  باشد  فهمیده  می کند  ادعا  الحسن 
پیامبر  عالوه  به  امام   11 همان  را  مهدی  دوازده  و  فهمیده  را  ائمه؟مهع؟  رجعت 
اتفاقًا در نسخه خطی  و  »ابیه« می شمرد،  را تصحیف  »ابنه«  کلمه  می داند1 و 

کتاب الغیبة شیخ طوسی در قرن دهم »أبیه« ثبت شده است.
از طرفی حسین بزوفری تنها دو روایت از علی بن سنان موصلی العدل نقل 
که او نقل  ی و اثری از حدیث وصیتی  گر همین دو نقل نبود، نامی از و که ا کرده 
کرد علی بن  کجا می توان ادعا  یخ باقی نمی ماند، لذا از  نموده، در صفحه تار
سنان مورد اعتماد شیخ حسین بزوفری بوده؟ و اال چرا فقط همین دو حدیث 

کرده است؟ را از او نقل 
در  سنان  بن  علی  از  حدیثی  الدین  کمال  در  صدوق  شیخ  دوم(  مطلب 

یل را ذکر کرده است. بار النوار، ج53، ص148. 1 . عامه جملی نیز این تاو
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می رساند  که  نموده  نقل  ایشان  معجزه  و  دوازدهم  امام  امامت  اثبات  با  رابطه 
که از شیعیان راسخ اهل بیت؟مهع؟ می باشد. علی نه تنها شیعه بوده 

نقل  او  از  صدوق  شیخ  که  کسی  نمی دانیم  ما  اواًل  که  اینست  جواب  اما 
شیخ  گفتیم  قباًل  که  همانطور  زیرا  باشد،  یکی  وصیت  حدیِث  ی  راو با  کرده 
در  درحالی که  نموده  ثبت  »العدل«  پسوند  بدون  را  سنان  بن  علی  صدوق، 
می کند  نقل  او  از  علی  که  کسی  و  می کند  نقل  علی  از  که  فردی  او،  سلسله 
شیخ  طرفی  از  دارند،  قرار  طوسی  شیخ  سلسله  در  که  هستند  کسانی  از  غیر 
ِی شیخ طوسی  صدوق با دو واسطه از علی بن سنان نقل نموده درحالی که راو
ی شیخ صدوق و  بودن راو نتیجه یکی  بوده است. در  همدوره شیخ صدوق 
گفت بیش  کتاب غیبت محرز نیست، بلکه می توان  ی حدیِث وصیت در  راو

از 50 سال با هم فاصله دارند.
از  دارد،  وجود  جعل  نشانه های  کرده1  نقل  او  که  حدیثی  محتوای  در  ثانیًا 

جمله:
جای  به  یافته  وفات  عسگری  امام  شنیدند  کنندگان  مراجعه  وقتی  الف( 
وا 

ُ
»َفَقال کیست:  وارثش  پرسیدند:  کیست  خلیفه اش  یا  وصی  بپرسند  اینکه 

امام بعدی می گردند  به دنبال  که  از طرف شیعیانی  تعبیر  این  و  َواِرُثه «،  َمْن  َو 
کیست. صادر نمی شود و باید می پرسیدند امام یا وصی بعد از او 

قایقی  ی  رو الحال  فی  که  امام، جعفر است  وارث  که شنیدند  زمانی  ب( 
گوش دادن به غناست، به جای یقین به عدم امامت او  مشغول شرب خمر و 
ی را از حیث داشتن علم غیب امتحان  گذاشتند و کرده و قرار  با هم مشورت 
َمَعُه  َو  َیْشَرُب  َة 

َ
ِدْجل ِفی  َزْوَرقًا  َرِکَب  َو  هًا  ُمَتَنّزِ َخَرَج  َقْد  ُه 

َ
ُهْم  ِإّن

َ
ل »َفِقیَل  کنند: 

1 . مراجعه شود به کمال الدین و متام النعمة، ج2، ص476 -  479.
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ْمَرُه 
َ
أ َنْخَتِبَر  َو  ُجُل  الّرَ ا 

َ
َهذ َیْنَصِرَف  ی  َحّتَ ِبَنا  ِقُفوا   ... َقْوُم  

ْ
ال َفَتَشاَوَر   

َ
َقال وَن  ُمَغّنُ

ْ
ال

ة«. ّحَ ِبالّصِ
گر تو  گفتند ا کرد باز آنها به او  ج( وقتی جعفر علم ائمه به غیبیات را انکار 

َنا«.
َ
َماَم َفَبْرِهْن ل ِ

ْ
ُکْنَت اإل امامی برای ما دلیل بیاور: »َفِإْن 

گروه ادعای علم غیب برای امام  که خلیفه عباسی شنید آن  هنگامی  د( 
گردن نزد یا اموالشان را مصادره ننمود و حتی  عسگری؟ع؟ دارند نه تنها آنها را 
َمَر 

َ
گرفت: »َفأ آنها را داشته و حتی تحویل شان هم  که جانب  توبیخشان نکرد 

ُهْم ِبَنِقیب «.
َ
ل

کننده خود متوجه جعلی بودن این داستان  که فرد مراجعه  و موارد دیگری 
ی ندارد. می شود؛ درنتیجه این نقِل علی بن سنان سودی به حال و

بررسی علی بن الحسین
کاماًل برای  فرد مذکور در این سند، بدون هیچ پسوندی ذکر شده است لذا 
بابویه )پدر  او با علی بن حسین بن  ما نا شناخته می باشد و صرف تشابه نام 
کند  ی نمی تواند چنین نتیجه ای را حاصل  شیخ صدوق( یا هم عصر بودن با و

که او همان است.

بررسی انمد بن بن محمد بن خلیل
بررسی وضعیت احمد بن محمد بن خلیل )یا خلیلی( بسیار آسان است 
است:  شده  توصیف  چنین  حلی  عالمه  رجال  و  نجاشی  رجال  در  ی  و زیرا 
مذهب  فساد  دارای  و  حدیث  کننده  جعل  بسیار  کذاب،  ضعیف،  جدًا  او 
إلی معرفة األصول  الوصول  کتاب  إلیه له  یلتفت  می باشد: »ضعیف جدًا، ال 
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کتاب الکشف«1 و: »أحمد بن محمد أبو عبداهّلل الخلیلی  الذی یقال له غالم  و 
خلیل اآلملی الطبری ضعیف جدا ال یلتفت إلیه کذاب وضاع للحدیث فاسد 

المذهب«2.
که  گزیند  کسی بر  کدام عاقل می تواند دین خود را بر اساس سخن  خوب، 

به دروغ گویی و جعل حدیث و فساد مذهب شناخته شده است؟
که پیروان احمد الحسن علم رجال را بدعت می دانند به این  بله، از آنجا 
تصریحات درباره ضعف احمد بن محمد بن خلیل توجه ندارند. اما بر فرض 
تصریح  عمل  و  علم  بزرگ مرد  دو  که  حال  باشد،  بدعت  رجال  علم  اصل  که 
برای  جایی  نیست  اعتماد  قابل  احادیثش  و  کذاب  شخص  این  که  کرده اند 

تمسک به حدیث او باقی می ماند؟

بررسی پدر نسن )نسین( بن علی
دست  در  ی  و از  اطالعی  و  نیست  شده  شناخته  ما  برای  شخص  این 
یم، بلکه احتمال دارد از اهل سنت باشد و برای همین مرحوم حر احتمال  ندار
داده امام صادق؟ع؟ از او تقیه نموده باشند: »احتمال دارد حدیث را حمل بر 
کنند پس  بیان  واضح  را  اند مسأله رجعت  نمی توانسته  امام  کنیم چون  تقیه 
حدیث،  منظوِر  درحالی که  است  رجعت  نفی  ظاهرش  که  اند  گفته  این گونه 
علی  التقیة  علی  الحمل  »یحتمل  ائمه؟مهع؟می باشد:  و  پیامبر؟ص؟  رجعت 

تقدیر أن یراد منه نفی الرجعة«3.

1 .رجال النجایش - فهرست أساء مصنی الشیعة، ص96.

2 . رجال العامة - خاصة األقوال، ص205، رقم 20.

3 . اإلیقاظ من اهلجعة بالبرهان عى الرجعة، ص403.
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اثبات  را  او  وثاقت  راه  دو  از  خواسته اند  الحسن  احمد  پیروان  بعضی  بله 
کنند:

الف( چون پسرش حسن )حسین( بن علی ثقه است و دارد از پدرش نقل 
که او هم ثقه می باشد. می کند، نشان می دهد 

که صرف نقل ثقه از  کردیم  اما این سخن درست نیست زیرا ما قباًل عرض 
گر پدرش باشد، و در میان هزاران  فرد دیگر نشانگر توثیق آن فرد نیست حتی ا

که از غیر ثقه نقل نمی کرده اند. گفته شده  ی تنها درباره پنج شش نفر  راو
ی امام صادق؟ع؟ است و شیخ مفید  چون پدر حسن )حسین(، راو ب( 
اند پس  بوده  ثقه  امام صادق؟ع؟  از اصحاب  نفر  هزار  که چهار  کرده  تصریح 

که پدر حسن )حسین( نیز عادل ثقه می باشد. مشخص می شود 
گفته هم صحیح نیست؛ زیرا: اما این 

گر بر فرض هم  اصحاب امام صادق؟ع؟ بالغ بر 5000 نفر بوده اند1 لذا ا  
ً
اوال

ی  راو یک  به  وقتی  نمی شود  باعث  باز  اند  بوده  ثقه  آنها  از  تن   4000 بپذیریم 
یم او را جزو آن 4000 تن قرار دهیم چون ممکن است جزو آن  مجهول بر می خور

که ثقه نیستند.  1000 نفری باشد 
که اصاًل شیعه نبودند  یان، افراد متعددی وجود داشته اند   در میان راو

ً
ثانیا

می شده اند  محسوب  اینها  مانند  و  فطحیه  یدیه،  ز سنی،  فرقه های  جزء  بلکه 
یاد بن منذر  مانند اسماعیل سکونی، مسعدة بن صدقه، حفص بن غیاث، ز

و عمار ساباطی.
که توسط خود امام لعن شده یا غیر  کسانی وجود دارند   در میان روات 

ً
ثالثا

گشته اند مثل مغیرة بن سعید و ابو الخطاب. مورد اعتماد معرفی 

1 . اسامی آنا را مقق ابطحی مجع منوده است.
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گفته یک عالِم  با  که  توثیق یک نفر نیست  ادعای شیخ مفید درباره   
ً
رابعا

که تا ادله ای قطعی بر  عادل ثابت شود بلکه ادعای بزرگ توثیق 4000 نفر است 
اقامه نکند پذیرفته نیست1 و برای همین بعضی علمای بزرگ ما همچون  آن 
که 4000  گفته اند  کالم خود حذف نموده و فقط  کلمه ثقه را در  محقق حلی، 

کرده اند2. نفر از امام صادق؟ع؟ روایت نقل 
سخن  به  نمی داند  حجت  را  رجالی ها  سخن  که  کسی  چگونه  وانگهی 
را  این سخن  به مقبوالت خودمان  ما  الزام  باب  از  گر  ا و  آنها تمسک می کند؟ 

گفته  شیخ مفید نزد رجالی ها پذیرفته نیست. که این  می گوید باید بداند 
ی، فقط ثقه بودن او را با اشکال مواجه نمی کند  غیر از اینکه مجهول بودن راو
ی را نیز به وجود می آورد. زیرا این یک امر طبیعی است  بلکه شبهه عدم ضبط و
که فردی چیزی بشنود و به علت ضعف حافظه یا پرت بودن حواس، آن را با کم 
کیست و از نظر  یاد نقل نماید. حال وقتی ما نمی دانیم پدر حسن بن علی  و ز
که در میان  کنیم مطلبی  کجا اطمینان  حافظه و ضابط بودن چگونه بوده، از 
که  ی فقط او از امام صادق؟ع؟ نقل نموده دقیقًا همان چیزی است  هزاران راو
از  خلیفه،   24 بر  مبنی  حدیث  انتهای  نماییم  یقین  چطور  و  فرموده اند،  امام 

ی یا خلط آن با احادیث دیگر نیست؟! اضافات اشتباهِی ذهن و
آیا براستی نباید امام صادق؟ع؟ مطلب به این مهمی  کنار،  اینها به  همه 
یان شناخته شده و بزرگان شیعه  که جزء اصول عقاید به شمار می رود به راو را 
مسلم،  بن  محمد  زراره،  عجلی،  برید  بصیر،  ابو  ثمالی،  حمزه  ابو  همچون 
ابان بن تغلب و امثال  فضیل بن یسار، عبداهّلل بن مسکان، جمیل بن دراج، 

1 . البتـه افـراد دیگـری نیـز ایـن توثیـق را بیـان کرده انـد امـا مهـه از شـیخ مفیـد گرفتـه انـد و حـى بـا مهـان الفـاظ شـیخ مفیـد ثبـت 

منـوده انـد.

2 . املعتبر، ص5 -  6.
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ی را  کسی و که جایگاهی بین شیعه ندارد و  کسی  این بزرگان می گفتند نه به 
نمی شناسد؟!

با  برداشته،  پرده  وصیت  این  از  متعدد  امامان  نباید  این،  از  باالتر  بلکه 
انحراف 1200 ساله شیعه  از ساختن بستر  آن،  بر  کید  تا و  آن،  کردن متن  بازگو 
و  عصمت  و  علم  درباره  هم چنان که  می نمودند؟!  جلوگیری  امامی  دوازده 
که جزء عقاید راسخ شیعه  کردند  ئم امامت،آنقدر ائمه؟مهع؟حقایق را اعالم  عال

گشت؟!

گواهی شیخ طوسی؟هر؟ بر صحت روایات کتبش
گواهی داده من هر خبری در  که شیخ طوسی خودش  گفته می شود  گاهی 
کرده ام یا متواتر است یا یقینی است یا واجب العمل1، و این  کتبم بدان عمل 
کتاب های استداللی خود به خبر ضعیف  که شیخ طوسی در  کالم می رساند 
حدیث  به  غیبت  کتاب  در  شیخ  که  می بینیم  طرفی  از  نمی کند.  استدالل 
کتب مورد اعتماد آورده  که آن را از  وصیت استدالل نموده، پس روشن می شود 

است2.
اما این برداشت صحیح نیست زیرا:

که در فقه موضوعیت   سخن شیخ طوسی درباره عمل به روایات است 
ً
اوال

1 . ذکـر یف کتـاب العـدة و اإلسـتبصار مـا حاصلـه: إّن أخبـار کتبنـا املعتمـدة إّمـا متواتـرة أو مفوفة بالقرائن املفیـدة للعلم مبضمونا 

 حدیـث عمـل بـه یف کتـاب األخبـار و غیرهـا ل یـرج  عـن تلـک األقسـام . هدایـة األمـة 
ّ

أو املفیـدة لوجـوب العمـل بـا، و إّن کل

إل أحـکام األمئـة؟مهع؟، ج8، ص566.

2 . و هـذا الکامـی دل عـى أن الشـیخ الطـویس رحـه اهَّلل ل یسـتدل خببـر ضعیـف غیـر معتمـد یف کتبـه السـتدللیة یف الفقـه و 

العقائـد و ل یـی أن کتابـه الغیبـة هـو مـن أوثـق کتبـه اإلسـتدللیة یف العقائـد و قـد اسـتدل فیـه بروایـة الوصیـة فیـدل ذلـک عـى 

 عـن الوصیـة، 
ً
أنـه قـد أخـذه امـن الکتـب املعتمـدة و املعـول علیـه و هـذا وحـده کاف یف صحـة اإلعتمـاد عـى الوصیـة. دفاعـا

ص10 - 11.
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دارد نه اعتقادات، چون ما در احادیث اعتقادی به چیزی عمل نمی کنیم بلکه 
به مضمون آنها معتقد می شویم. 

عمل  بدان  که  آورده  احادیثی  حدیثیش  کتاب  دو  در  طوسی  شیخ   
ً
ثانیا

نکرده و طبقشان فتوا نداده است.
نگاشته ای  »غیبت«  کتاب  شد،  گفته  کتاب  اوائل  در  که  طور  همان   

ً
ثالثا

احتجاجی است که در مقابله با فرقه های منحرف نوشته شده، لذا ثبت هر  روایتی 
در آن، دلیل بر معتبر بودن حدیث یا اعتقاد شیخ طوسی به مضمونش نیست. 
کتاب »غیبت« احادیث  کردیم، در  کتاب بیان  که در اوائل   همانگونه 

ً
رابعا

متعارضی ثبت شده که می رساند شیخ طوسی همه آنها را صحیح نمی دانسته 
است.

بــــــه  بلکـه  ننمــــوده،  اسـتدالل  وصیـت  حدیـث  بـه  طوسـی  شیــــخ   
ً
خامسـا

کـه مضمـون آنهـا را - در موضـوع اثبـات حصـر عـــدد  مجموعــــــه ای از روایـات 
اسـت. نمـوده  اسـتدالل  هـم  ی  رو می دانسـته  متواتـر   - دوازده  در  ائمـه؟مهع؟ 

در  حتمًا  می دانست  صحیح  را  وصیت  حدیث  طوسی  شیخ  گر  ا  
ً
سادسا

عقاید  جزء  نموده،  ثبت  را  مهدی  دوازده  به  عقیده  اعتقادیش،  کتاب های 
شیعه بر می شمرد.

آیا پذیرش ندیی وصیت الزامی است؟
گر  که: ا گوش دهید  گذشت، به این سخن ناظم العقیلی  بعد از همه آنچه 
شده  حرام  مرتکب  پیامبر  که  است  این  آن  الزمه  نپذیریم،  را  وصیت  حدیث 
باشند، زیرا قرآن دستور داده که مسلمان در حال احتضار وصیت نماید: » ُکِتَب 
وِف  َمْعُر

ْ
ِبیَن ِبال ْقَر

َ
واِلَدْیِن َو اْل

ْ
ُة ِلل َوِصّیَ

ْ
 ال

ً
َمْوُت ِإْن  َتَرَک  َخْیرا

ْ
َحَدُکُم ال

َ
ْیُکْم ِإذا َحَضَر أ

َ
َعل
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ِقیَن «1 درحالی که درباره وصیت پیامبر هیچ نصی غیر از حدیث  ُمّتَ
ْ
ال ى 

َ
َعل ا 

ً
َحّق

که همین توصیه به 12 مهدی، وصیت  وصیت وجود ندارد، پس باید بپذیریم 
کافر است2. کند  که آن را رد  پیامبر بوده است و هر 

که  اما جواب: اوالً این آیه درباره وصیت به اموال است چون مراد از خیری 
باقی می گذارند مال است پس ربطی به وصیت درباره سلسله خالفت ندارد. و 

این معنا در روایات متعددی تصریح شده است، از جمله:
که  است  حقی  منظور  فرمودند:  آیه  این  تفسیر  در  صادق؟ع؟  امام  الف( 
خدا در اموال مردم برای امام قرار داده است: »حق جعله اهّلل فی أموال الناس 

لصاحب هذا األمر«3.
میراِث  و  نموده  استدالل  آیه  همین  به  فدکیه  خطبه  در  زهرا  حضرت  ب( 
واِلَدْیِن 

ْ
ُة ِلل َوِصّیَ

ْ
 ال

ً
کردند: »و قال: ِإْن  َتَرَک  َخْیرا مالِی خود از رسول خدا را مطالبه 

ِقیَن  و زعمتم أن ل حق و ل إرث لى من أبی«4. ُمّتَ
ْ
ى ال

َ
ا َعل

ً
وِف َحّق َمْعُر

ْ
ِبیَن ِبال ْقَر

َ
َو اْل

را در ردیف وصیت  پیامبر  روایتی، وصیت  باقر؟ع؟ در  امام  برای همین  و 
اهَّلِل؟ص؟   

ُ
َرُسول ْوَصى 

َ
أ َقْد  َو  َحّقٌ  ُة  َوِصّیَ

ْ
»ال می فرمایند:  داده،  قرار  معمولی  افراد 

ْن ُیوِصى« 5.
َ
ُمْسِلِم أ

ْ
َفَیْنَبِغى ِلل

که  ً این آیه قبل از درصد بندی میراث نازل شده، یعنی در اوائل اسالم 
ثانیا

1 . بقره: 180

کـرر »عند اإلحتضار« أی عند مـا حیضر الناس املوت و ل یوجد أی  حیـة بوجـوب الوصیـة عنـد اإلحتضـار و ا 2 .»فهـذه الیـة صر

نـص لوصیـة الرسـول؟ص؟ لیلـة وفاتـه غیـر الروایـة الـى نقلهـا الشـیخ الطـویس و الى تنص عـى األمئة و املهدیـن؟ع؟ مفن رد هذه 

عنالوصیة، 
ً
الوصیـة أو شـکک فهیـا فقـد حکـم عـى الرسـول؟ص؟ بأنـه خالـف قولـه تعـال ... و هـذا ل یقولـه بـه ال کافـر«. دفاعا

ص15 -  16.

3 . تفسیر العیایش، ج 1، ص76، ح163.

4 . باغات النساء، ص29.

5 . من ل حیضره الفقیه، ج 4، ص181، ح5412.
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آیه  از میراث نازل نشده بود، این  هنوز درصد سهم فرزندان و همسر و والدین 
ید،  کس چقدر سهم ببرد نگذار ید بدون وصیت به اینکه هر  گر مالی دار گفت ا
برای همین در بعضی  و  لزوم ندارد  آیه میراث، چنین وصیتی  نزول  از  اما بعد 

که این آیه نسخ شده است: روایات تصریح شده 
هی  »إنما  و:  یث«1  الموار هی  التی  الفرائض  آیة  نسختها  منسوخة  »هی 

ْنَثَیْیِن «2.
ُ
 َحّظِ اْل

ُ
َکِر ِمْثل

َ
ْولِدُکْم ِللّذ

َ
منسوخة بقوله: »ُیوِصیُکُم اهَّلُل ِفى أ

گفته شده نه وجوبش و به  از جواز وصیت سخن  نیز در روایات دیگری  و 
همین آیه استدالل گشته است، که باز می رساند مراد آیه مسائل مالی می باشد:
 
ً
َخْیرا َتَرَک   »ِإْن   اآلیة  هذه  تال  ثم  نعم  قال:  للوارث  یجوز  الوصیة  عن  »سألته 

ِبیَن «3. ْقَر
َ
واِلَدْیِن َو اْل

ْ
ُة ِلل َوِصّیَ

ْ
ال

کردن را مطرح نموده نه مکتوب بودن آن را بلکه در   قرآن اصل وصیت 
ً
ثالثا

َبْعَد ما  ُه 
َ
ل

َ
َبّد آیه بعد از آن تصریح به شنیده شدن وصیت نموده است: »َفَمْن 

 اهّلَل َسِمیٌع َعِلیٌم«4.
َ

وَنُه ِإّن
ُ
ل ِذیَن ُیَبّدِ

َّ
ی ال

َ
ما ِإْثُمُه َعل

َ
َسِمَعُه َفِإّن

آخرین  در  پیامبر  که  شده  بیان  متواتر  روایات  در  که  است  حالی  در  این 
به  می خواستند  چه  هر  و  خوانده  خود  نزد  را  علی؟ع؟  امام  حیات،  لحظات 

گفتند. ایشان 
»ِإذا  باشد:  وفات  از  پیش  لحظات  در  باید  وصیت  می فرماید:  قرآن   

ً
رابعا

َمْوُت« درحالی که طبق حدیث وصیت، وصیت پیامبر در شب 
ْ
ال َحَدُکُم 

َ
أ َحَضَر 

گفته شما باز  کرده اند در نتیجه طبق  وفاتشان رخ داده و ایشان فردایش فوت 

1 . تفسیر العیایش، ج 1، ص77.

2 . تفسیر القمی، ج 1، ص65.

3 . تفسیر العیایش، ج 1، ص76، ح164.

4 . بقره: 181.
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گوش فرا نداده اند. درحالی که چنین نیست  هم رسول خدا؟ص؟ به سخن خدا 
از  سخنی  هیچ  و  نموده  وصیت  خود  حیات  لحظات  آخرین  در  ایشان  و 

مهدی های دوازده گانه نفرمودند:
ِتى َو َتْقِضى َدْیِنى   َوِصّیَ

ُ
 َتْقَبل

َ
 َیا َعِلّىُ أ

َ
َوَفاُة ... َقال

ْ
 اهَّلِل؟ص؟ ال

َ
ا َحَضَرْت َرُسول ّمَ

َ
»ل

 
ُ

ل
َ

 َیا ِبل
َ

 اهَّلِل َفَقال
َ

ى َیا َرُسول ّمِ
ُ
ْنَت َو أ

َ
ِبی أ

َ
؟ع؟ َنَعْم ِبأ ُه َعِلّىٌ

َ
 ل

َ
َو ُتْنِجُز َمْوِعِدی ... َفَقال

 
َ

َتى ِبَها ُثّمَ َقال
َ
 اْئِت ِبَراَیِة َرُسوِل اهَّلِل؟ص؟ َفأ

ُ
ل

َ
 َیا ِبل

َ
َتى ِبَها ُثّمَ َقال

َ
اْئِت ِبِدْرِع َرُسوِل اهَّلِل َفأ

 َیا َعِلّىُ ُقْم َفاْقِبْض 
َ

َتى ِبَها ُثّمَ َقال
َ
ِة َرُسوِل اهَّلِل ِبَسْرِجَها َو ِلَجاِمَها َفأ

َ
 اْئِت ِبَبْغل

ُ
ل

َ
َیا ِبل

ِمْن  َحٌد 
َ
أ ِفیِه  ُیَناِزَعَک  َل  َکْى  ْنَصاِر 

َ
اْل َو  یَن  ُمَهاِجِر

ْ
ال ِمَن  َبْیِت 

ْ
ال ِفى  َمْن  ِبَشَهاَدِة  َهَذا 

ى اْسَتْوَدَع َجِمیَع َذِلَک ِفى َمْنِزِلِه ُثّمَ َرَجع« 1. ؟ع؟ َحّتَ  َفَقاَم َعِلّىٌ
َ

َبْعِدی َقال
که  کرده  کتاب سلیم بن قیس در دو جا وصیت مکتوب را ثبت   در 

ً
خامسا

امامت را منحصر در 12 نفر دانسته، و هیچ سخنی از مهدی های دوازده گانه به 
میان نیاورده است:

ُهَداِة ِمْن َبْعِدِه 
ْ
ِة ال ِئّمَ

َ
ْسَماَء اْل

َ
ْیِه أ

َ
ى َعل

َ
ْمل

َ
َتى ِبَها َفأ

َ
الف( »... اْدُع ِلى ِبَصِحیَفٍة َفأ

یِری  ِخى َو َوِز
َ
ّنَ أ

َ
ْشِهُدُکْم أ

ُ
ى أ ؟ص؟: ِإّنِ

َ
ُه ِبَیِدِه. َو َقال ُم َیُخّطُ

َ
ل ْیِه الّسَ

َ
 َو َعِلّىٌ َعل

ً
 َرُجل

ً
َرُجل

ِمْن  ُثّمَ  ُحَسْیُن 
ْ
ال ُثّمَ  َحَسُن 

ْ
ال ُثّمَ  َطاِلٍب،  ِبی 

َ
أ ْبُن  َعِلّىُ  ِتى  ّمَ

ُ
أ ِفى  َخِلیَفِتى  َو  َواِرِثى  َو 

ُحَسْیِن«2.
ْ
ِد ال

ْ
َبْعِدِهْم ِتْسَعٌة ِمْن ُول

َکِتِف 
ْ
ْن َیْکُتَب ِفى ال

َ
َراَد أ

َ
ّىَ َما أ

َ
ى َعل

َ
ْمل

َ
 اهَّلِل؟ص؟ ... َدَعا ِبَصِحیَفٍة َفأ

َ
ّنَ َرُسول

َ
ب( »أ

ِة  ِئّمَ
َ
ى َمْن َیُکوُن ِمْن أ ِمْقَداَد َو َسّمَ

ْ
َبا َذّرٍ َو ال

َ
َماَن َو أ

ْ
َثَة َرْهٍط َسل

َ
ى َذِلَک َثل

َ
ْشَهَد َعل

َ
َو أ

ْدَنى 
َ
ُهْم ُثّمَ اْبِنى ]َهَذا َو أ

َ
ل ّوَ

َ
اِنى أ ِقَیاَمِة َفَسّمَ

ْ
ى َیْوِم ال

َ
َمَر اهَّلُل ِبَطاَعِتِهْم ِإل

َ
ِذیَن أ

َّ
ُهَدى ال

ْ
ال

ُحَسْیَن ...«3.
ْ
ِد اْبِنى َهَذا َیْعِنى ال

ْ
ُحَسْیِن ُثّمَ ِتْسَعًة ِمْن ُول

ْ
َحَسِن ُثّمَ ال

ْ
ى [ ال

َ
ِبَیِدِه ِإل

1 . علل الشرائع، ج1، ص168.

2 . کتاب سلم بن قیس اهلال، ج 2، ص877.

3 . مهان، ج2، ص658.
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نیز در روایتی امام صادق؟ع؟ متن وصیت را بازگو فرموده اند که در آن اسامی 
تک تک ائمه؟مهع؟ بیان شده، درحالی که هیچ سخنی از مهدیین نگفته، بلکه 

کامل می شود:  تصریح نموده امامت با دوازدهمی 
اهَّلل  بسم  ِفیَها  ُمْؤِمِنیَن؟ع؟ 

ْ
ال ِمیِر 

َ
أ َخّطِ  َو  اهَّلِل؟ص؟  َرُسوِل   ِء 

َ
ِبِإْمل َصِحیَفًة  »َوَجْدَنا 

ْوِصَیاِء َو 
َ
ى اْل

َ
َک َعل ُت َوِصّیَ

ْ
ل

َ
َحِکیِم ... َفّض

ْ
یِز ال َعِز

ْ
ِکَتاٌب  ِمَن اهَّلِل ال الرحمن الرحیم  َهَذا 

َعاِبِدیَن 
ْ
ُد ال ُحَسْیِن ... َو ... َعِلّىٌ َسّیِ

ْ
َحَسِن َو ال

ْ
ْیَک َبْعَدُه َو ِبِسْبَطْیَک ال

َ
ْکَرْمُتَک ِبِشْبل

َ
أ

ٍد  ّنَ َعْیَنْیِه  ِبُمَحّمَ ِقّرَ
ُ
ٌد ... َجْعَفٍر ... اْنَتَجْبُت  َبْعَدُه ُموَسى ... َعِلّىٌ  ... َل ... َو اْبُنُه ُمَحّمَ

َحَسَن ُثّمَ 
ْ
ْخِرُج ِمْنُه ... ال

ُ
َعاَدِة ِلْبِنِه َعِلّىٍ ... أ ْخِتُم ِبالّسَ

َ
اْبِنِه َو َخِلیَفِتِه ِمْن َبْعِدِه ... َو أ

ِفْتَنٍة...    
َّ

ُکل ْدَفُع 
َ
أ ِبِهْم   

ً
َحّقا ْوِلَیاِئى 

َ
أ ِئَک 

َ
ول

ُ
أ ِمیَن... 

َ
َعال

ْ
ِلل َرْحَمًة  ِباْبِنِه  َذِلَک   

ُ
ْکِمل

ُ
أ

ُمْهَتُدوَن « 1.
ْ
ولِئَک ُهُم ال

ُ
ِهْم َو َرْحَمٌة َو أ ّبِ واٌت ِمْن َر

َ
ْیِهْم َصل

َ
ولِئَک َعل

ُ
أ

 در روایتی وصیت پیامبر همان لوح آسمانی معرفی شده است: »ِإّنَ 
ً
سادسا

ِکَتاُب  
ْ
ُد َهَذا ال  َیا ُمَحّمَ

َ
َمْوُت َفَقال

ْ
ِتَیُه ال

ْ
ْن َیأ

َ
 أ

َ
 َقْبل

ً
ِکَتابا ِه؟ص؟  ى َنِبّیِ

َ
 َعل

َ
ْنَزل

َ
 أ

َّ
اهَّلَل َعّزَ َو َجل

ْهِلَک ...«2 و شما خواننده عزیز قباًل از محتوای لوح 
َ
ِجیِب ِمْن أ ى الّنَ

َ
ُتَک  ِإل َوِصّیَ

جابر واقف شدید که هیچ نامی از دوازده مهدی نبرده بود، و شبهه سیزده وصی 
نیز در ضمن آن پاسخ داده شد.

که با رد حدیث وصیت، نه مشکلی در  و به واسطه همه اینها روشن می شود 
عملکرد پیامبر خدا؟ص؟ پیش می آید و نه در اعتقادات ما به عدم مهدی های 

دوازده گانه.   

1 . کمـال الدیـن و متـام النعمـة، ج 1، ص312، عیـون أخبـار الرضـا؟ع؟، ج 1، ص45، ح3. توضیـح آنکـه شـیخ صـدوق مـن 

وصیـت را در روایـت قبـل آورده و بـه آن ارجـاع داده اسـت.

2 . کمال الدین و متام النعمة، ج 2، ص669، ح15، األمال) للصدوق(،؟ص؟ 401، ح2.
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آیا ندیی وصیت متواتر  است؟
تواتر  ادعای  گونه  سه  وصایت،  حدیث  اثبات  برای  الحسن  احمد  پیروان 

دارند:
ْخَبَرَنا َجَماَعٌة«، و این 

َ
گفته: »أ الف( شیخ طوسی در ابتدای سلسله سند 

که حدیث مذکور توسط افراد متعددی نقل شده و متواتر است. می رساند 
یان متعدد  که در هر طبقه اش دارای راو جواب: حدیث متواتر یعنی روایتی 
از  تن  چند  »جماعه«  از  شیخ  مراد  اینکه  از  غیر  طبقه.  یک  در  فقط  نه  باشد 

که تا 5 نفر می باشند و 5 نفر تواتر درست نمی کند. اساتیدش می باشد 
که آنها متواتر هستند:  ب( شیخ طوسی بعد از نقل روایات تصریح می کند 

»إن الشیعة اإلمامیة یروونها علی وجه التواتر«1.
که شیخ طوسی جهت  جواب: ضمیر »یروونها« به مجموع روایاتی می خورد 
اثبات حصر تعداد ائمه؟مهع؟ در 12 نفر آورده است، هم چنان که خودش در ادامه 
که امامت منحصر در دوازده امام  می نگارد: وقتی بواسطه این اخبار ثابت شد 
کم نمی شوند، امامت ائمه دوازده گانه شیعه ثابت می گردد:  یاد و  است و آنها ز
»إذا ثبت بهذه األخبار أن اإلمامة محصورة فی االثنی عشر إماما و أنهم ال 
ین قائل یعتبر العدد 

َ
یزیدون و ال ینقصون ثبت ما ذهبنا إلیه ألن األمة بین قائل

الذی ذکرناه ...«2.
ج( حدیث وصیت دارای تواتر معنوی است.

کردیم،  کتاب پیرامون معنای متواتر ذکر  که در ابتدای  جواب: با توضیحاتی 
که از   مضمون 12 مهدی بعد از 12 امام 

ً
بطالن این ادعا روشن می شود. زیرا اوال

1 . الغیبة )للطویس( کتاب الغیبة للحجة، ص156.

2 . مهان، ص157.
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فرزندان امام دوازدهم؟مهع؟ می باشند و دارای حکم وصایت و خالفت هستند و 
مهدی اول نامش احمد است، تنها در همین روایت مطرح شده و هیچ روایت 
امام  داشتن  فرزند  از  که  هست  روایاتی  بله،  ندارد.  وجود  زمینه  این  در  دیگری 
گانه  زمان؟ع؟ یا مهدی های دوازده گانه یا ائمه بعد از امام دوازدهم یا امامان 12 
که با خود  گفته  از نسل پیامبر یا حضرت زهرا؟اهس؟ یا حضرت علی؟ع؟ سخن 
بیان  را  وصیت  حدیث  مضمون  هیچ کدام  اما  13؛  می شود  امیرالمؤمنین؟ع؟ 

نکرده اند.
زیرا:

گفته، نگفته  از فرزند داشتن امام دوازدهم؟ع؟ سخن  که  عموم نقل هایی 
از آنها  این فرزندان قبل از ظهور به وجود می آیند یا بعد از ظهور و نیز بسیاری 

دارای ضعف سند یا نسخه بدل اند. 
گفته، نگفته آنها از  که از ائمه بعد از امام دوازدهم؟ع؟ سخن  عموم روایاتی 
فرزندان ایشان هستند لذا مرادشان رجعت پیامبر و یازده امام قبل؟ع؟می باشد.
امامان  همان  را  آنها  اند  گفته  سخن  مهدی  دوازده  از  که  روایاتی  عموم 
آن  در  که  صدوق  شیخ  از  روایت  یک  مگر  می کند  معرفی  معروف  دوازده گانه 
و  والیت  به  که  هستند  شیعیانی  فقط  و  نیستند  امام  مهدی   12 شده  تصریح 
گفته  که  گانه دعوت می کنند، و یک روایت از شیخ طوسی  معرفت امامان 12 
کتاب خواهد  که جوابش در همین  11 مهدی از نسل حسین بعد از قائم است 
گانه از نسل پیامبر؟ص؟ یا حضرت زهرا؟اهس؟  که از امامان 12  آمد. و عموم روایاتی 
با  المؤمنین؟ع؟می شود 13،  امیر  با خود  که  گفته  یا حضرت علی؟ع؟ سخن 
که تعداد ائمه را منحصر در 12 می داند و همچنین با نسخه بدل  انبوه روایاتی 
 13 ائمه  که  کرده اند  نقل  طوری  را  مضمون  همان  که  روایاتی  با  نیز  و  خودش 
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از  اینها  از اینکه احتمال دارد  نفر نمی شوند، در تعارض شدید قرار دارند، غیر 
ید باشد. یدیه جهت اثبات امامت ز جعلیات ز

این  بصری  احمد  که  است  روایات  از  محدودی  تعداد  می ماند  آنچه  لذا 
تعداد را متواتر معنوی می شمرد!

حدیث  مضمون  عاملی  حر  مرحوم  که  است  حقیقت  همین  خاطر  به  و 
وصیت را غریب و دارای اشکال و دارای طریق شاذ، و مخالف روایات متواتر 

کس به دنبال هدایت می گردد ره نما شود:  معرفی می کند تا هر 
و هو ال یخلو من غرابة  المضمون فی بعض األخبار  أنه قد ورد هذا  »إعلم 
النادر منهم علی ما یحضرنی اآلن و ال  و إشکال و لم یتعرض له أصحابنا إال 
یمکن إعتقاده جزمًا قطعًا ألّن ما ورد بذلک لم یصل إلی حد الیقین بل تجویزه 
و   ... کثرة معارضه  تعالی من   یأتی إن شاء اهّلل  لما  علی وجه اإلمکان مشکل 

مثل هذا المطلب الجلیل یجب تواتر اإلخبار به«1.
نام  به  چیزی  گر  ا که  دادیم  تذکر  نکته  این  به  کتاب  اوایل  در  ما  طرفی  از 
مهدی های دوازده گانه وجود می داشت این از اصول دین است و شأن اصول 
کسی نماند  که با بیانی محکم و روشن بیان شود تا عذری برای  دین اینست 
چنین  و  می دهند،  تشکیل  را  افراد  اعتقاد  و  دین  بنای  زیر  عقاید،  اصول  زیرا 
بیانی فقط توسط تواتر لفظی تحقق می یابد هم چنان که در بقیه اصول دین تواتر 

لفظی وجود دارد.
کتبی  کنده ی موجود در  در نتیجه تواتر معنوِی برداشت شده از روایات پرا
از غیبت صغری نگاشته شده اند قطعًا  یا 1000 سال پس  که بعضًا 400، 600 و 

گیرد. نمی تواند مستند اصول دین قرار 

1 . الفوائد الطوسیة، 115 -  117.
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نکته 1( ناقص بودن وصیت
جزء  مهدی  دوازده  و  امام  دوازده  بحث  که  می رساند  چنین  روایت  ظاهر 
را امالء فرمود  نبوده، زیرا می گوید پیامبر؟ص؟ وصیتش  وصیت مکتوب پیامبر 
اْنَتَهى  ى  »َحّتَ این موضع:  به  تا رسید  امیرالمؤمنین؟ع؟ هم می نوشت(  )و البد 

َمْوِضِع«.
ْ
ى َهَذا ال

َ
ِإل

که پیامبر؟ص؟ به چه وصایایی  ی نگفته  گرفته و راو در اینجا تقطیع صورت 
کردن قسمتی  ابتدا فرمودند، درحالی که هیچ دلیل موجهی نمی توان بر سانسور 
روایت  هیچ  در  را  این  نظیر  ما  و  یافت  پیامبر  وصیت  مهمترین  و  آخرین  از 
این  بر  می توان  که  توجیهی  تنها  لذا  نمی یابیم.  پیامبر  وصیت  درباره  دیگری 
که وصیت پیامبر در مورد اموال و امور اهلشان بعد  کرد اینست  ی بیان  عمِل راو
که می خواسته بیان  ی آن را - نسبت به موضوعی  که چون راو از خودشان بوده، 

کند - مهم ندانسته از نقلش خود داری نموده است.
ی بعد از سانسور آن مطالب می گوید: بعد پیامبر فرمود: »فقال  از طرفی راو
را تکرار  نیز این خطاِب »یا علی«  و  ...« و نمی گوید: ثم أمال رسول اهّلل،  یا على 
به حضرت  به طور شفاهی و خطاب  این قسمت ها  این می رساند  که  می کند 
گفته شده نه اینکه بر ایشان امال شده و ایشان نیز نوشته باشد. و اال  علی؟ع؟ 
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گر این بیانات جزو وصیِت مکتوب بود، نباید عبارت »یا علی« را می فرمود و  ا
تکرار می کرد، چون این وصیت تنها برای امیرالمؤمنین؟ع؟ نبود تا پیامبر؟ص؟ 
خطاب »یا علی« را تکرار نمایند بلکه این وصیتی برای همه دوازده امامی بود 
دیگر  در  لذا  گیرند.  دست  در  را  شریعت  زمام  پیامبر؟ص؟  از  بعد  بوده  قرار  که 

روایات وصیِت مکتوب و لوح، خطابی به امیر المؤمنین؟ع؟ یافت نمی شود.
وصیت  عنوان  به  الحسن  احمد  آنچه  که  می شویم  متوجه  سخن  این  با 
ی به  که راو کم اهمیتی بوده  مکتوب پیامبر معرفی می کند، وصیتی در موضوع 
که درباره مهدی های  کند، و آن قسمتی  خود اجازه داده به راحتی آن را حذف 
مکتوب  وصیت  جزو  شده،  متمسک  بدان  او  و  می گوید  سخن  دوازده گانه 

که سند امامت ائمه؟مهع؟ تلقی می شده - نمی باشد. پیامبر - 
از  مکتوبی  وصیت  دوازده گانه  مهدی های  روایت،  این  طبق  اینکه  نتیجه 
و  که سلیم بن قیس  به همین خاطر در وصیت مکتوبی  و  پیامبر؟ص؟ ندارند، 

کرده اند سخنی از مهدیین به میان نیامده است. شیخ صدوق ثبت 

نکته 2( زمان وفات پیامبر؟ص؟
 

ُ
َرُسول  

َ
»َقال نمودند:  وفات  شب  در  پیامبر  که  شده  تصریح  روایت  این  در 

َکاَنْت ِفیَها َوَفاُتُه« درحالی که به اتفاق نظر شیعه و سنی1  ِتى 
َّ
ِة ال

َ
ْیل

َّ
اهَّلِل؟ص؟ ِفى الل

که  کرده اند نه شب 2، و حتی در بعضی نقل ها تصریح شده  پیامبر در روز وفات 

1 . هذا اتفاىق. مناج البراعة یف شرح نج الباغة )خویئ( ج 15 ص106.

ِذی ُقِبَض 
َّ
َیـْوُم ال

ْ
ْثَنـْنِ  َو ُهَو ال ِ

ْ
« کتـاب سـلم بـن قیـس اهلـال ج 2 ص862 ح48؛ »َیـْوُم  اإل َ   اهَّلِل ؟ص؟ َیـْوَم ُتـُویّفِ

ُ
َ  َرُسـول 2 . »ُتـُویّفِ

 ِمـْن َیـْوِم  
ً
ْعَظـُم ُشـْؤما

َ
ّیُ َیـْوٍم أ

َ
ِفیـِه« کتـاب سـلم بـن قیـس اهلـال ج 2 ص794؛ قـرب اإلسـناد )ط - الدیثـة( ص299؛ »أ

ـُه« الـکایف   ِفیـِه َنِبّیَ
َّ

ـٍس َقَبـَض اهَّلُل َعـّزَ َو َجـل ْ
َ

ْثَنـْنِ  َیـْوُم حن ِ
ْ

َنـا« املحاسـن ج 2 ص347 ح16؛ »َیـْوُم  اإل ْثَنـْنِ  َیـْوَم َفَقْدَنـا ِفیـِه َنِبّیَ ِ
ْ

اإل

َنـا« الـکایف )ط - اإلسـامیة(  ْثَنـْنِ  َیـْوٍم َفَقْدَنـا ِفیـِه َنِبّیَ ِ
ْ

 ِمـْن َیـْوِم  اإل
ً
ْعَظـُم ُشـْؤما

َ
ّیُ َیـْوٍم أ

َ
)ط - اإلسـامیة( ج 4 ص146 ح5؛ »أ
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مدتی بعد از طلوع آفتاب1، پیش از ظهر2 نیمه روز3 یا بعد از زوال بوده است4.

نکته 3( زمان کتابت وصیت
نوشته  کردند  وفات  که  در شبی  پیامبر؟ص؟  این حدیث می گوید: وصیت 
شده و می دانیم پیامبر؟ص؟ دوشنبه رحلت فرمودند، درحالی که طبق تصریح 
دو روایت سلیم، این وصیت لحظاتی بعد از جسارت آن مرد به پیامبر و نسبت 
احمد5  خود  اعتراف  و  یخ  تار گواهی  به  و  شده،  نوشته  ایشان  به  هذیان  دادن 

یة الخمیس مشهور شده است: آن جسارت روز پنجشنبه اتفاق افتاده و به رز
؟ع؟- َبْعَد َما 

ً
  َسِمْعُت َعِلّیا

ُ
َماَن َیُقول

ْ
: َسِمْعُت َسل

َ
ْیِم ْبِن َقْیٍس، َقال

َ
الف( َعْن ُسل

 اهَّلِل 
َ

 َرُسول
ُ

ل
َ
َل َنْسأ

َ
َکِتَف-: أ

ْ
 اهَّلِل؟ص؟ َو َدَفَع ال

ُ
 َو َغِضَب َرُسول

َ
 َما َقال

ُ
ُجل  َذِلَک الّرَ

َ
َقال

ْم َیْخَتِلْف اْثَناِن  
َ
َحٌد َو ل

َ
 أ

َّ
ْم َیِضل

َ
َکَتَبُه ل ْو 

َ
ا ل َکِتِف ِمّمَ

ْ
ْن َیْکُتَب ِفى ال

َ
َراَد أ

َ
َکاَن أ ِذی 

َّ
َعِن ال

َنـا ص« مـن ل حیضـره الفقیـه، ج 2، ص267،  ْثَنـْنِ  َفَقْدَنـا ِفیـِه َنِبّیَ ِ
ْ

 ِمـْن َیـْوِم  اإل
ً
ْعَظـُم ُشـْؤما

َ
ّیُ َیـْوٍم أ

َ
ج 8 ص314 ح492؛»َفـأ

 
ً
ِدیَنـِة َمْسـُموما َ ْیـِه َو آِلـه ؛ »ُقِبـَض ِبالْ

َ
 اهَّلُل َعل

َّ
 اهَّلِل َصـى

ُ
، َیـْوَم َمـاَت ِفیـِه َرُسـول ْثَنـْنِ ِ

ْ
 ِمـْن َیـْوِم اإل

ً
ْعَظـَم ُشـْؤما

َ
ح2400؛ َمـا ِمـْن َیـْوٍم أ

م یـوم الثنن«إعـام الـورى 
ّ
  اهَّلل  علیـه و آلـه و سـل

ّ
ْثَنـْنِ « هتذیـب األحکام)حتقیـق خرسـان( ج 6، ص2؛ »قبـض  صـى ِ

ْ
َیـْوَم  اإل

بأعـام اهلـدى )ط - الدیثـة(، ج 1، ص53.

 اهَّلل علیـه و آلـه یـوم الثنـن للیلتـن 
ّ

1 . منـاج البراعـة یف شـرح نـج الباغـة )خـویئ( ج 15 ص106: قـال الطبـریس: مـات صـى

خلتـا مـن ربیـع األّول حـن بزغـت  الشـمس. أی طلعـت و شـرقت. التحقیـق یف کلمـات القـرآن الکـرمی، ج 1، ص265 و لسـان 

العـرب، ج 8، ص418.

َیـْوِم ِحـَن َزاَغـِت 
ْ
 اهَّلِل یِف َذِلـَک ال

ُ
َ َرُسـول ـوُت، ... َفُتـُویّفِ  اهَّلِل؟ص؟ َیُ

َ
ّنَ َرُسـول

َ
ِبـُرُه أ ـَن ُیْ ْیَ

َ
ّمِ أ

ُ
  أ

ُ
َتـاُه َرُسـول

َ
ـاُر ... أ َ ـا َمَتـَع الّنَ ّمَ

َ
2 . َفل

 و ذلـک قبـل الـزوال. کتـاب العـن، 
ً
ـْمس. املسترشـد یف إمامـة عـى بـن أب طالـب؟ع؟، ص114 -  115. َمَتـَع  النـار ُمُتوعـا

َ
الّش

ج 2، ص83.

یخ الطبری، ج3، ص200. 3 . قبض رسول اهَّلل نصف النار یوم اإلثنن.تار

«  املسترشـد یف إمامـة عـى بـن أب طالب؟ع؟،  ْثَنـْنِ ِ
ْ

ـْمُس ، َو ُهـَو َیـْوُم اإل
َ

َیـْوِم ِحـَن َزاَغـِت  الّش
ْ
 اهَّلِل یِف َذِلـَک ال

ُ
َ َرُسـول 4 . »َفُتـُویّفِ

ین، ج 5، ص10. ص115. َزاَغـِت  الشـمس : أی مالـت و زالـت عـن أعـى درجـات ارتفاعها.جممـع البحر

5 . الوصیة املقدسة الکتاب العاصم من الضال، ص16.
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ُحَسْیُن؟مهع؟ َو 
ْ
َحَسُن َو ال

ْ
َبْیِت َو َبِقَى َعِلّىٌ َو َفاِطَمُة َو ال

ْ
ى ِإَذا َقاَم َمْن ِفى ال َفَسَکّتُ َحّتَ

؟ع؟: اْجِلُسوا. َنا َعِلّىٌ
َ
 ل

َ
ِمْقَداُد، َقال

ْ
ُبو َذّرٍ َو ال

َ
َنا َو َصاِحِبى أ

َ
َذَهْبَنا َنُقوُم أ

»َیا   :
َ

َفَقال اهَّلِل؟ص؟   
ُ

َرُسول ُه 
َ
َفاْبَتَدأ َنْسَمُع،  َنْحُن  َو  اهَّلِل؟ص؟   

َ
َرُسول  

َ
ل

َ
َیْسأ ْن 

َ
أ َراَد 

َ
َفأ

ِة  ّمَ
ُ
ّیُ َهِذِه اْل ُه َساِمِر

َ
ّن

َ
ْخَبَرِنى أ

َ
 َفأ

ُ
 َقْبل

ُ
َتاِنى َجْبَرِئیل

َ
 َعُدّوُ اهَّلِل أ

َ
َما َسِمْعَت َما َقال

َ
ِخى، أ

َ
أ

َبْعِدی،  ِمْن  ِتى  ّمَ
ُ
أ ى 

َ
َعل َف 

َ
اِلْخِتل َو  ُفْرَقَة 

ْ
ال َقَضى  َقْد  اهَّلَل  ّنَ 

َ
أ َو  َها، 

ُ
ِعْجل َصاِحَبُه  ّنَ 

َ
أ َو 

ْشِهَد 
ُ
أ َو  َک، 

َ
ل َکِتِف 

ْ
ال ِفى  ْکُتَبُه 

َ
أ ْن 

َ
أ َرْدُت 

َ
أ ِذی 

َّ
ال ِکَتاَب 

ْ
ال َذِلَک  ْکُتَب 

َ
أ ْن 

َ
أ َمَرِنى 

َ
َفأ

َتى ِبَها.
َ
ْیِه، اْدُع ِلى ِبَصِحیَفٍة«. َفأ

َ
َثَة َعل

َ
ل

َ
َهُؤَلِء الّث

َو  ِبَیِدِه.  ُه  َیُخّطُ ؟ع؟  َعِلّىٌ َو   
ً

َرُجل  
ً

َرُجل َبْعِدِه  ِمْن  ُهَداِة 
ْ
ال ِة  ِئّمَ

َ
اْل ْسَماَء 

َ
أ ْیِه 

َ
َعل ى 

َ
ْمل

َ
َفأ

ِبی 
َ
أ ْبُن  َعِلّىُ  ِتى  ّمَ

ُ
أ ِفى  َخِلیَفِتى  َو  َواِرِثى  َو  یِری  َوِز َو  ِخى 

َ
أ ّنَ 

َ
أ ْشِهُدُکْم 

ُ
أ ى  ِإّنِ ؟ص؟: 

َ
َقال

ُحَسْیِن.
ْ
ِد ال

ْ
ُحَسْیُن ُثّمَ ِمْن َبْعِدِهْم ِتْسَعٌة ِمْن ُول

ْ
َحَسُن ُثّمَ ال

ْ
َطاِلٍب، ُثّمَ ال

ْسَماِء 
َ
أ ِمْن  وَن 1  اْلَخُر اْشَتَبَه  ُثّمَ  ٍد،  ُمَحّمَ َو  َعِلّىٍ  ْیِن 

َ
َرُجل َغْیَر  ِمْنُهْم  ْحَفْظ 

َ
أ ْم 

َ
ل ُثّمَ 

ْرَض 
َ
اْل ِبِه   

ُ َ
َیْمل ّنَ اهَّلَل 

َ
أ َو  ُه  

َ
َو َعَمل ُه 

َ
َو َعْدل َمْهِدّیِ 

ْ
ال ى َسِمْعُت ِصَفَة  ّنِ

َ
أ َغْیَر  ة؟مهع؟،  ِئّمَ

َ
اْل

.
ً
 َو َجْورا

ً
ما

ْ
َکَما ُمِلَئْت ُظل َعْدًل 

ْدُعَو 
َ
أ ُثّمَ  َمْسِجِد 

ْ
ال ى 

َ
ِإل ِبِه  ْخُرَج 

َ
أ ُثّمَ  َهَذا  ْکُتَب 

َ
أ ْن 

َ
أ َرْدُت 

َ
أ ى  ِإّنِ ؟ص؟:  ِبّىُ الّنَ  

َ
َقال ُثّمَ 

َراَد.
َ
َبی اهَّلُل َو َقَضى َما أ

َ
ْیِه. َفأ

َ
ْشِهَدُهْم َعل

ُ
ْیِهْم َو أ

َ
ُه َعل

َ
ْقَرأ

َ
َة َفأ َعاّمَ

ْ
ال

 
ً
ِقیُت َعِلّیا

َ
َثاِنى. ُثّمَ ل

َ
ِمْقَداَد ِفى ِإَماَرِة ُعْثَماَن َفَحّد

ْ
َبا َذّرٍ َو ال

َ
ِقیُت أ

َ
ْیٌم: َفل

َ
 ُسل

َ
ُثّمَ َقال

 َما َزاُدوا َو 
ً
َثاِنى ِبِه ِسّرا

َ
ُم َفَحّد

َ
ل ْیِهَما الّسَ

َ
ُحَسْیَن َعل

ْ
َحَسَن َو ال

ْ
ُکوَفِة َو ال

ْ
ُم ِبال

َ
ل ْیِه الّسَ

َ
َعل

َما َیْنِطُقوَن ِبِلَساٍن َواِحد«2.
َ
ّن

َ
َکأ َل َنَقُصوا 

1 . »ج« خ ل:»مّث اشـتبه علیـه الخـرون«. مّث إّنـه ل جمـال لوقـوع هـذا الشـتباه مـن سـلمان و ل مـن سـلم و ل مـن أبـان، و ذلـک 

یـح سـلمان و سـلم و أبـان بأسـاء األّئـة فـردا فـردا، و ل سـّیما أّن  ملـا نـراه یف سـایر أحادیـث هـذا الکتـاب و کتـب اخـرى مـن تصر

 یعلم الظاملون أشـخاص األّئة 
ّ

الشـتباه علهیم یف مثل هذا املورد عجیب. و ل شـّک یف اسـتعماهلم التقّیة یف هذا الکام لئا

یـن صلـوات اهَّلل علهیـم أمجعـن. الطاهر

2 . کتاب سلم بن قیس اهلال، ج 2، ص877 -  878.
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َکِتِف  ِلَیْکُتَب ِفیَها 
ْ
 اهَّلِل؟ص؟ ِحیَن َدَعا ِبال

َ
ْسَت َقْد َشِهْدَت َرُسول

َ
 ل

َ
َحُة أ

ْ
ب( »َیا َطل

 
ُ

 ِإّنَ َنِبّىَ اهَّلِل َیْهُجُر َفَغِضَب َرُسول
َ

 َصاِحُبَک َما َقال
َ

ُة َو َل َتْخَتِلُف َفَقال ّمَ
ُ
 اْل

ُّ
َما َل َتِضل

]ِبَذِلَک  ْخَبَرِنى 
َ
أ َخَرْجُتْم  ا  ّمَ

َ
ل ُکْم 

َ
َفِإّن  

َ
َقال َک  َذا َقْد َشِهْدُت  ى 

َ
َبل  

َ
َقال َتَرَکَها  ُثّمَ  اهَّلِل؟ص؟ 

 
ُ

ْخَبَرُه َجْبَراِئیل
َ
ُة َفأ َعاّمَ

ْ
ْیَها ال

َ
ْن َیْشَهَد َعل

َ
ْن َیْکُتَب ِفیَها َو أ

َ
َراَد أ

َ
ِذی أ

َّ
 اهَّلِل؟ص؟ َو[ ِبال

ُ
َرُسول

ّىَ َما 
َ
ى َعل

َ
ْمل

َ
ُفْرَقَة ُثّمَ َدَعا ِبَصِحیَفٍة َفأ

ْ
َف َو ال

َ
ِة اِلْخِتل ّمَ

ُ
 َقْد َعِلَم ِمَن اْل

َّ
ّنَ اهَّلَل َعّزَ َو َجل

َ
أ

ِمْقَداَد 
ْ
ال َو  َذّرٍ  َبا 

َ
أ َو  َماَن 

ْ
َرْهٍط َسل َثَة 

َ
ى َذِلَک َثل

َ
ْشَهَد َعل

َ
أ َو  َکِتِف  

ْ
ال ْن َیْکُتَب ِفى 

َ
أ َراَد 

َ
أ

اِنى  ِقَیاَمِة َفَسّمَ
ْ
ى َیْوِم ال

َ
َمَر اهَّلُل ِبَطاَعِتِهْم ِإل

َ
ِذیَن أ

َّ
ُهَدى ال

ْ
ِة ال ِئّمَ

َ
ى َمْن َیُکوُن ِمْن أ َو َسّمَ

ِد اْبِنى َهَذا 
ْ
ُحَسْیِن ُثّمَ ِتْسَعًة ِمْن ُول

ْ
َحَسِن ُثّمَ ال

ْ
ى [ ال

َ
ْدَنى ِبَیِدِه ِإل

َ
ُهْم  ُثّمَ اْبِنى ]َهَذا َو أ

َ
ل ّوَ

َ
أ

ى 
َ
وا َنْشَهُد ِبَذِلَک َعل

ُ
ْنَت َیا ِمْقَداُد َفَقاُموا َو َقال

َ
َبا َذّرٍ َو أ

َ
َکاَن َیا أ َکَذِلَک  ُحَسْیَن 

ْ
َیْعِنى ال

َرُسوِل اهَّلِل؟ص؟« 1.
اْبُن  بوده:»َبَکى  دوشنبه  روز  در  جسارت  آن  که  آمده  سلیم  کتاب  در  بله 
 

ُ
ْهل

َ
ُه أ

َ
َو َحْول ِذی ُقِبَض ِفیِه 

َّ
ال َیْوُم 

ْ
ال َو ُهَو  ْثَنْیِن   اْلِ َیْوُم    اهَّلِل؟ص؟ 

ُ
 َرُسول

َ
 َقال

َ
َو َقال اٍس  َعّبَ

وا 
ُّ
َتِضل ْن 

َ
ل  

ً
ِکَتابا ]ِفیِه [  ُکْم 

َ
ل ْکُتْب 

َ
أ ِبَکِتٍف  ایُتوِنى   ْصَحاِبِه 

َ
أ ِمْن   

ً
َرُجل ُثوَن 

َ
َثل َو  َبْیِتِه 

 اهَّلِل َیْهُجر«2.
َ

  ِإّنَ َرُسول
َ

ِة َفَقال ّمَ
ُ
ْن َتْخَتِلُفوا ]َبْعِدی [ َفَمَنَعُهْم ِفْرَعْوُن َهِذِه اْل

َ
َبْعِدی َو ل

روز  در  جسارت  می گوید:  که  است  تناقض  در  احمد  تصریح  با  این  ولی 
کتابت وصیت در دو شنبه شب3. پنجشنبه بوده و 

1 .مهان، ج 2، ص658 -  659.

2 .مهان، ج 2، ص794.

یة و  3 . فـی یـوم المیـس اراد کتابتـه لـکل األمـة و اراد أن یشـهد علیـه عامـة النالـس و لکـن منعـه مجاعـة و طعنـوا یف قـواه الفکر

قالـوا إنـه هیجـر فطردهـم و بـی رسـول اهَّلل بعـد یـوم المیـس ال یـوم وفاتـه الثنـن فکتـب یف اللیلـة الـى کانت فهیـا وفاته وصیة 

یـدون کتابتا یـوم المیس. الوصیة املقدسـة، ص16. و أماهـا عـى عـى؟ع؟ و شـهدها الصحابـة الذیـن کانـوا یؤ
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نکته 4( اسامی امیرالمؤمنین؟ع؟
که مهدی نام انحصارِی امیر المؤمنین؟ع؟  در این روایت تصریح می کند 
ى ِفى 

َ
َک اهَّلُل َتَعال ا است و احدی غیر از ایشان صالحیت این نام را ندارد: »َسّمَ

ُموَن 
ْ
َمأ

ْ
ْعَظَم َو ال

َ
وَق اْل َفاُر

ْ
ْکَبَر َو ال

َ
یَق اْل ّدِ ُمْؤِمِنیَن َو الّصِ

ْ
ِمیَر ال

َ
ُمْرَتَضى َو أ

ْ
 ال

ً
َسَماِئِه  َعِلّیا

انحصاری  نام  مهدی  درحالی که  َغْیِرَک«  َحٍد 
َ
ِل ْسَماُء 

َ
اْل َهِذِه  َتِصّحُ   

َ
َفل َمْهِدّیَ 

ْ
ال َو 

ایشان نیست.
ی هم است  اسامی رو این  روایت همه  که منظور  گفته شود  ممکن است 
غلط  توهمی  این  اما  نیست.  اسامی  این  همه  دارای  تو  از  غیر  احدی  یعنی 
انحصاری  اسامی  شده  ذکر  روایت  این  در  که  اسامی  آن  تک  تک  زیرا  است 
نام  و  نیست  ایشان  به  منحصر  تنها  نه  که  مهدی  اال  علی؟ع؟می باشد  امام 
امام علی؟ع؟  برای  نامی  اصاًل چنین  بلکه  دوازدهم هم مهدی می باشد  امام 
که بگوید یکی از نام های  شناخته شده نیست و هیچ شیعه ای را نمی یابید 
برای همین  و  ایشان.  در  آن  انحصار  به  برسد  المؤمنین مهدی است چه  امیر 
کشف الغمة هفت صفحه از القاب ایشان را  کتاب  که در  مرحوم عالمه إربلی 

آورده، نام مهدی را ثبت نکرده است.
»تجدوه  کرده:  ذکر  علی؟ع؟  امام  وصف  عنوان  به  را  ایشان»مهدی«  البته 
هادیًا مهدیًا«1 اما به عنوان نام و لقب نه، و وصف مهدی نیز اختصاصی به آن 
کمال الدین، همه دوازده امام،  حضرت ندارد و طبق روایات متعدد از جمله 
َو  َطاِلٍب  ِبی 

َ
أ ْبُن  َعِلّىُ  ُمْؤِمِنیَن 

ْ
ال ِمیُر 

َ
أ ُهْم 

ُ
ل ّوَ

َ
أ  

ً
َمْهِدّیا َعَشَر  اْثَنا  ا  »ِمّنَ هستند:  مهدی 

ُه َغْیَبة«2 .
َ
َحّقِ ... ل

ْ
َقاِئُم ِبال

ْ
َماُم ال ِدی َو ُهَو اْلِ

ْ
اِسُع ِمْن ُول آِخُرُهُم الّتَ

1 . کشف الغمة، ج1، ص155.

2 . کمال الدین، ج 1، ص317، ح3.



بخش دوم: وبررسی محتوای ندیی موسوم به وصیت      |  117    |

هادی؟ع؟  امام  و  جواد؟ع؟1  امام  لقب  شده  گفته  مرتضی  نام  درباره  بله 
بوده2 اما ثابت نیست.

نکته 5( نام مهدی
این حدیث در ابتدا می گوید نام مهدی منحصر به امام علی؟ع؟ است اما 
نام خود  نیز مهدی می داند درحالی که  را  امام دوازدهم  فرزند  اولین  نام  در آخر 

امام دوازدهم را مهدی نمی داند.
که ابتدا نام مهدی را منحصر در امام  گویی است  و این از طرفی تناقض 
اول می داند و باز می گوید نام فرزند امام دوازدهم نیز مهدی است، و از طرف 
رسیده  ما  بدست  دوازدهم  امام  نام  درباره  پیامبر  از  که  روایاتی  عموم  با  دیگر 
کنایه  همخوانی ندارد زیرا در آن روایات، پیامبر معمواًل نام امام دوازدهم را به 
بیان نموده، می فرمایند: »نامش نام من است« یا: »هم نام من است« یا »نامش 
نام  درباره  پیامبر  از  االنوار  بحار  که  روایاتی  تمام  در  یکه  بطور است«  مهدی 
ایشان - در حدود 45 صفحه - آورده حتی یک حدیث به نام محمد تصریح 
نکرده است3. اما در این حدیث صریحًا می گوید: وقتی وفات حسن؟ع؟ رسید 

امامت را به فرزندش محمد؟ع؟ تسلیم می کند.
توجه شود، عرض می کنم »معمواًل در احادیث نبوی«، و اال در لوح آسمانی 

که جابر از آن خبر داده، به نام محمد تصریح شده است4.

1 . کشف الغمة، ج2، ص343.

2 . مهان، ج2، ص374.

3 . بار النوار، ج51، ص65 -  109.

4 . کمال الدین و متام النعمة، ج1، ص269، ح13.
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نکته 6( وصی مردگان
بیت  اهل  مردگان  وصی  را  علی؟ع؟  حضرت  پیامبر؟ص؟  حدیث،  این  در 
که ما هر چه  ِتِهْم«  ِهْم َو َمّیِ ْهِل َبْیِتى َحّیِ

َ
ى أ

َ
ی َعل ْنَت َوِصّیِ

َ
معرفی می نماید: »َیا َعِلّىُ أ

که برای  کسی  کردیم معنای معقولی برایش نیافتیم. زیرا اساسًا وصی یعنی  فکر 
رسیدگی به امورات زندگاِن باز مانده از میت قرار داده می شود پس وصی میت 

بر مردگان از اهل بیت یعنی چه؟
وفات  وقتی  که  هستند  فاطمه؟اهس؟  حضرت  مراد  شود  گفته  است  ممکن 
گفتن ندارد  کنند حضرت علی؟ع؟می شوند وصی ایشان، اما اواًل این مطلب 
و اصاًل  اموال، شوهر اوست  و  امورات اطفال  که وصی زن در  و همه می دانند 
حضرت فاطمه؟اهس؟ کسی را غیر از شوهرشان نداشتند که وصی خود قرار دهند 

کالم چه معنا دارد. گفتن این  پس 
کنیم  مگر اینکه مراد از »اهل بیت« را مانند سنی ها، همسران پیامبر معنا 

که پیامبر دارند امورات آنها را به امام علی؟ع؟می سپارند.
ثانیًا حدیث نمی گوید وصی مردگان بلکه می گوید وصی پیامبر بر مردگان، 

و این خیلی عجیب است.

نکته 7( القاب اهل بیت؟مهع؟
که  کرده  بیان  ائمه؟مهع؟  برای  پیامبر؟ص؟  زبان  از  را  القابی  روایت  این  در 
امام  برای  الثفنات«  »ذو  مثل  نشده،  بیان  پیامبر  از  دیگری  روایت  هیچ  در 
کنند،  یاد  لقب  این  با  را  ایشان  پیامبر  نیافتیم  روایتی  هیچ  در  که  سجاد؟ع؟ 
اهل سنت  کتب  بله در  امام حسن عسگری؟ع؟.  برای  »الفاضل«  نیز لقب  و 
رسیده  شیعه  طریق  از  که  نبوی  روایات  در  اما  هست  فاضل  به  ملقب  ایشان 
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آل محمد«  »المستحفظ من  لقب  و همچنین است  نمی بینیم،  لقبی  چنین 
برای امام مهدی؟ع؟.

ممکن است بگویید: خوب نیامده باشد چه اشکال دارد. اما باید دانست 
که همان معیاری  روایات هستند  در  گویش خاصی  دارای  اهل بیت؟مهع؟  که 
عوامل  از  یکی  همین  برای  است.  ایشان  غیر  از  ایشان  کالم  تشخیص  برای 
که نزد اهل بیت؟مهع؟  گویشی است  ضعف روایت، مشتمل بودنش بر کلمات و 
مرسوم نمی باشد لذا روایتی که خارج از آن گویِش خاص باشد، احتمال جعلی 

بودنش تقویت می شود.

نکته 8( دوازده مهدی بعد از دوازده امام
در این روایت می گوید: مهدی های دوازده گانه بعد از امام های دوازده گانه 
که: وقتی وفات امام دوازدهم فرا رسید  باره توضیح می دهد  هستند و در این 
 ُثّمَ َیُکوُن ِمْن َبْعِدِه اْثَنا َعَشَر 

ً
خالفت را به فرزندش می دهد: »َفَذِلَک اْثَنا َعَشَر ِإَماما

ى اْبِنِه«. در نتیجه مهدی اول تا قبل از وفات 
َ
ْمَها ِإل ِ

ّ
ُیَسل

ْ
َوَفاُة َفل

ْ
 َفِإَذا َحَضَرْتُه ال

ً
َمْهِدّیا

کاره ای نیست هم چنان که دیگر ائمه؟مهع؟ در زمان پدران خود عهده دار  پدرش 
منصبی از مناصب امامت نبودند.

می کند  استناد  خود  حقانیت  بر  روایت  این  به  اینکه  با  الحسن  احمد  اما 
بوده،  دوازدهم  امام  وصی  همینک  که  است  مدعی  آن،  مضمون  خالف  بر 

متصدی قیام و بر پایی حکومت و مشّرع احکام جدید است.
بله او برای فرار از این اشکال، می گوید مراد از وفات امام دوازدهم غیبت 
در  وفات  لفظ  که  است  چطور  و  می آید  در   روایت  کجای  از  این  اما  اوست1. 

1 . وفاته أی غیبته. مع العبد الصالح، ص49.
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یازده فقره قبل تمامًا به معنای مردن است ولی در همین یک فقره به معنای 
غائب شدن می آید؟!!

از »وفات« غائب شدن باشد، خوب روایت - طبق  بر فرض مراد  از طرفی 
تاویل احمد بصری - می گوید وقتی موقع غیبت امام دوازدهم فرا رسید خالفت 
درحالی که  اْبِنِه«،  ى 

َ
ِإل ْمَها  ِ

ّ
ُیَسل

ْ
َفل َوَفاُة 

ْ
ال َحَضَرْتُه  »َفِإَذا  کند:  تسلیم  فرزندش  به  را 

از  سال   1200 حدود  گذشت  از  بعد  دوازدهم  امام  بصری،  احمد  ادعای  طبق 
ی سپرده اند، و این دو چطور با هم سازگار است؟ غیبتشان، خالفت را به و

جالب اینکه بعضی پیروان احمد برای فرار از این اشکال، تصریح می کنند 
ى اْبِنِه« در بعضی نسخه های خطی کتاب 

َ
ْمَها ِإل ِ

ّ
ُیَسل

ْ
َوَفاُة َفل

ْ
که فقره »َفِإَذا َحَضَرْتُه ال

غیبت خط  خورده و در بعضی نقلها وجود ندارد، لذا امام دوازدهم؟ع؟قبل از 
وفات و در زمان غیبت، خالفت را به فرزندش عطا می کند. غافل از اینکه خود 

احمد این فقره را قبول دارد و وفات را تاویل به غیبت برده است.

نکته 9( اسامی مهدی اول
این  از  روایت می گوید مهدی اول سه اسم دارد: احمد، عبداهّلل و مهدی. 

کرد: تعبیر دو برداشت می توان 
گر مراد از اسم همان اصطالح متعارِف نام باشد، مشخص می شود  الف( ا
است.  مهدی  نام  دارای  بودن  مهدی  صفت  از  غیر  به  دوازدهم  امام  فرزند  که 
پس  می آیند  مهدی  دوازده  امام  دوازده  از  بعد  که  گفته  حدیث  خود  اواًل  زیرا 
که او مهدی است، در نتیجه  که بگوید صفت مهدِی اول اینست  معنا ندارد 
مرادش اینست که واقعًا او دارای سه نام هست که یکی از آنها مهدی می باشد، 
گر منظورش صفت  ثانیًا تنها نام مهدِی اول را مهدی معرفی می کند حال آنکه ا
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مهدی بودن باشد همه 12 دوازده مهدی، مهدی هستند نه مهدی اول.
هم چنان که  نیست،  مهدی  نامش  بصری  احمد  که  است  درحالی  این 
را  خدا  چون  است  من  صفت  عبداهّلل  بگوید  گر  ا و  نیست؛  هم  عبداهّلل  نامش 
پس  هستند  عبداهّلل  صفت  دارای  مهدی  دوازده  همه  می گوییم  می پرستم، 
تخصیص صفت عبداهّلل به مهدی اول معنا ندارد، و از طرفی چون یقینًا منظور 
که  می کند  اقتضا  کالم  سیاق  است،  اول  مهدی  اسم های  مهدی  و  احمد  از 

عبداهّلل نیز نام مهدِی اول باشد نه صفت او.
امیر  روایت  در  اسم  دو  از  مراد  می گوید  که  الحسن  احمد  خود  مانند  ب( 
المؤمنین دو شخص هست، بگوییم در اینجا هم منظور از سه اسم برای مهدِی 
که امام دوازدهم؟ع؟ دارای سه  اول، سه شخص است در نتیجه باید قائل شد 
که نام آنها عبداهّلل و احمد و مهدی می باشد. این در حالی است  فرزند است 
اول ذکر  نام عبداهّلل،  که  آنجا  از  تازه  و  ندارد  برادرانی  الحسن چنین  که احمد 

.» َمْهِدّیُ
ْ
اِلُث ال

َ
ْحَمُد َو اِلْسُم الّث

َ
شده او باید اولین مهدی باشد: »َو ُهَو َعْبُداهَّلِل َو أ

توضیح آنکه: حضرت علی؟ع؟ در روایتی پیرامون صفات قائم می فرمایند: 
مردی از نسل من در آخر الزمان خروج می کند برای او دو اسم است یکی مخفی 
ُه 

َ
و دیگری آشکار، آنکه مخفی است احمد است و آنکه آشکار است محمد: »ل
ٌد«1. ُن َفُمَحّمَ

ُ
ِذی َیْعل

َّ
ا ال ّمَ

َ
ْحَمُد َو أ

َ
ِذی َیْخَفى َفأ

َّ
ا ال ّمَ

َ
ُن َفأ

ُ
اْسَماِن اْسٌم  َیْخَفى  َو اْسٌم َیْعل

یُض  َبْطِن  َعِر
ْ
ْمـَرِة ُمْبَدُح ال ُ ِن ُمْشـَرٌب ِبالْ ْو

َّ
ْبَیُض الل

َ
َماِن أ ِدی یِف آِخِر الّزَ

ْ
 ِمـْن ُول

ٌ
ـُرُج َرُجـل 1 . مـن کامـل حدیـث چنـن اسـت: »َیْ

ـاِن اْسـٌم   ـُه اْسَ
َ
؟ص؟ ل ـِیِّ  ِشـْبِه َشـاَمِة الّنَ

َ
ـِدِه  َو َشـاَمٌة َعـى

ْ
ِن ِجل ـْو

َ
 ل

َ
ْنِکَبـْنِ  ِبَظْهـِرِه َشـاَمَتاِن َشـاَمٌة َعـى َ َفِخَذْیـِن َعِظـٌم ُمَشـاُش الْ

ْ
ال

ْغـِرِب َو َوَضَع َیَدُه  َ ْشـِرِق َو الْ َ ا َما َبْنَ الْ َ َضاَء لَ
َ
ـٌد ِإَذا َهـّزَ َراَیَتُه أ َحّمَ ُ ـُن فَ

ُ
ـِذی َیْعل

َّ
ـا ال ّمَ

َ
ـُد َو أ ْحَ

َ
ـَی َفأ ـِذی َیْ

َّ
ـا ال ّمَ

َ
ـُن َفأ

ُ
ـَی  َو اْسـٌم َیْعل َیْ

 
َّ

ـٌت ِإل  َیْبـَی َمّیِ
َ

 َو ل
ً

َبِعـَن َرُجـا ْر
َ
َة أ  ُقـّوَ

َ
ْعَطـاُه اهَّلُل َتَعـال

َ
ِدیـِد َو أ َ َبـِر الْ َشـّدَ ِمـْن ُز

َ
ُبـُه أ

ْ
 َصـاَر َقل

َّ
 َیْبـَی ُمْؤِمـٌن ِإل

َ
ِعَبـاِد َفـا

ْ
 ُرُءوِس ال

َ
َعـى

َقـاِئِ صلـوات اهَّلل علیـه«. 
ْ
ِبـِه [ َو ُهـَو یِف َقْبـِرِه َو ُهـْم َیَتـَزاَوُروَن یِف ُقُبوِرِهـْم َو َیَتَباَشـُروَن ِبِقَیـاِم ال

ْ
َفْرَحـُة ]یِف َقل

ْ
ـَک ال

ْ
ْیـِه ِتل

َ
ـْت َعل

َ
َدَخل

کمـال الدیـن و متـام النعمـة، ج 2، ص653، ح17.
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نام  احمد،  مخفِی  اسم  علی؟ع؟از  امام  مراد  گر  ا می گوید:  بصری  احمد  و 
چگونه  پس  آورده اند  زبان  به  را  آن  خودشان  ایشان  که  بود  دوازدهم؟ع؟  امام 
می گویند نامش مخفی است؟ در نتیجه مراد حضرت علی؟ع؟ از اینکه قائم 
که  دو اسم دارد یعنی دو فرد دارد یکی نا شناخته و دیگری شناخته شده، او 
من  است  شناخته  نا  آنکه  و  دوازدهم؟ع؟می باشد  امام  است  شده  شناخته 

کسی مرا نمی شناخته است. که تا به حال  هستم 
و این گونه دو اسم را تاویل به دو فرد و دو مسمی می برد.

که: ی از این نکته غافل است  اما و
کالم می فرمایند: مردی از فرزندان من خارج   حضرت علی؟ع؟ در آغاز 

ً
اوال

َماِن« و بعد نسبت به همو می فرمایند: او  ِدی ِفى آِخِر الّزَ
ْ
 ِمْن ُول

ٌ
می شود: »َیْخُرُج َرُجل

ُه اْسَماِن« یعنی ضمیر »له« به همان رجل بر می گردد، در 
َ
دارای دو اسم است: »ل

گر دو اسم را دو فرد بدانیم، ضمیر بدون مرجع می ماند. صورتیکه ا
ً امام ابتدا ویژگی های جسمانی قائم را بیان می نمایند : »سرخ و سفید 

ثانیا
است ... پهن شانه است ... دو خال در پشت دارد« و بعد می فرمایند او دارای 
ُه اْسَماِن«، یعنی همان فرد دارای دو اسم است، پس نمی شود 

َ
دو اسم است: »ل

کرد. دو اسم را به دو فرد تفسیر 
کنیم باید صفات جسمی ذکر شده را هم  گر دو اسم را به دو فرد تفسیر  ً ا

ثالثا
بر هر دو فرد منطبق بدانیم چون حضرت دارند صفات جسمانِی قائمی را بیان 
که دارای دو فرد است، درحالی که ممکن نیست دو نفر دارای صفات  می کنند 
که صفات جسمِی امام  جسمِی یکسان باشند و تازه پیروان احمد نیز قائلند 

مهدی با مهدی اول یکسان نیست.
یخ بشریت یعنی قیام بر ضد   وقتی امام دارند درباره بزرگترین مسأله تار

ً
رابعا
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ستمگران عالم توضیح می دهند و نشانه های جسمی قائم را اینچنین واضح 
که تا  بیان می کنند، چرا باید نسبت به شخص او اینقدر رمزگونه سخن بگویند 
1400 سال هیچ کس مقصود ایشان را نفهمد اال احمد الحسن؟! این در حالی 
که برای ما قابل  که حضرت از این جهت صفات قائم را بیان می کنند  است 
ی را توضیح می دهند  ی، اول صفات جسمانِی و تشخیص باشد، و از همین رو
کسی نتواند مدعی قائمیت شود؛ حال آیا  کس دیگری اشتباه نشود و هر  که با 
معقول است در عین حال در مورد شخص قائم این طور مبهم سخن بگویند؟
که اسم رایجی برای قائم  مراد از مخفی بودِن نام احمد، این است   

ً
خامسا

نیست هم چنان که اسم احمد برای پیامبر اسالم؟ص؟ رایج نبود.
زبان  به  حضرت  چرا  بوده  مخفی  اسِم  احمد،  گر  ا که  شبهه  این  جواب  و 

که: آورده اند، این است 
که مخفی است و آن را بازگو  گر حضرت فقط می فرمودند اسمی دارد  اوالً  ا
که اسم مخفی آن  نمی کردند چه فایده ای بر آن مترتب بود؟ زیرا وقتی ما ندانیم 
کردن آن با مخفی بودنش  حضرت چیست به چه درد ما می خورد؟ پس بازگو 
نام  به  روایات  نبودن - منافاتی ندارد هم چنان که در بعضی  رایج  به معنای   -
محمد برای امام زمان؟ع؟ تصریح شده و در ادامه از به زبان آوردن این نام نهی 
که این نیز منافاتی ندارد زیرا باآلخره ما باید نام امام دوازدهم؟ع؟ را  شده است 
ید. که آن را به زبان نیاور بدانیم لذا روایت آن را بیان می کند و بعد تذکر می دهد 
با  بلکه  خفی«،  »اسم  است:  مخفی  نام  احمد  نمی فرمایند:  حضرت   

ً
ثانیا

که مخفی می گردد: »اسم یخفی« یعنی من  فعل مضارع می گویند نامی است 
به  دقیقًا  این  و  می گردد،  پوشیده  زمان  مرور  به  ولی  می گوییم  را  نام  این  اآلن 

که در باال توضیح دادیم. همان معنای از رواج افتادن است 
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نکته 10( وفات امام؟ع؟
زمانی  باشد:  گفته  روایت  که  اینست  پایه  بر  الحسن  تمام استدالل احمد 
فرزندش  به  را  خالفت  رسید  فرا  حسن؟ع؟  بن  محمد  غیبت(  )یا  وفات  که 
آِل  ُمْسَتْحَفِظ ِمْن 

ْ
ال ٍد  اْبِنِه ُمَحّمَ ى 

َ
ِإل ْمَها  ِ

ّ
ُیَسل

ْ
َفل َوَفاُة 

ْ
ال تسلیم می نماید: »َفِإَذا َحَضَرْتُه 

َحَضَرْتُه  َفِإَذا   
ً
َمْهِدّیا َعَشَر  اْثَنا  َبْعِدِه  ِمْن  َیُکوُن  ُثّمَ   

ً
ِإَماما َعَشَر  اْثَنا  َفَذِلَک  ٍد؟ع؟  ُمَحّمَ

ِبیَن «. ُمَقّرَ
ْ
ِل ال ّوَ

َ
ى اْبِنِه أ

َ
ْمَها ِإل ِ

ّ
ُیَسل

ْ
َوَفاُة َفل

ْ
ال

وجود  َوَفاُة« 
ْ
ال َحَضَرْتُه  »َفِإَذا  عبارِت  االنوار  بحار  نقِل  یک  در  درحالی که   

کید تسلیم  ِبیَن « تا ُمَقّرَ
ْ
ِل ال ّوَ

َ
ى اْبِنِه أ

َ
ْمَها ِإل ِ

ّ
ُیَسل

ْ
ندارد1و در این صورت، عبارت »َفل

ى اْبِنِه 
َ
ْمَها ِإل ِ

ّ
ُیَسل

ْ
خالفت به امام دوازدهم؟ع؟ توسط امام یازدهم؟ع؟ است: »َفل

که در تسلیم اول، سخن از امامان دوازده گانه  ٍد« و علت این تکرار آن است  ُمَحّمَ
و تسلیم خالفت به امام دوازدهم است اما در تسلیم دوم مسأله رجعت ائمه 
که به عنوان مهدیین می آیند و اولین مهدی امام دوازدهم؟ع؟  مطرح می شود 

که به عنوان مهدی سه اسم دارد عبداهّلل، احمد، و مهدی. می باشد 
کید  که ائمه؟مهع؟ تا پس حدیث وصیت از طرفی بیانگر همان مطلبی است 

گانه خود ما هستیم از جمله: که مهدی های 12  می کردند 
خدای متعال به پیامبرشان فرمودند: ای محمد من از صلب علی 11 مهدی 
َو   ... ُد  ُمَحّمَ َیا  ّىَ 

َ
ِإل ْوَحى اهَّلُل 

َ
َفأ اند: »...  بتول  از  تو  از نسل  که همه  خارج می کنم 

َبُتول« 2.
ْ
ِبْکِر ال

ْ
ِتَک ِمَن ال ّیَ ُهْم ِمْن ُذّرِ

ُّ
ُکل  

ً
َحَد َعَشَر َمْهِدّیا

َ
ِبِه أ

ْ
ْخِرَج ِمْن ُصل

ُ
ْن أ

َ
ْعَطْیُتَک أ

َ
أ

که  امام علی؟ع؟ فرمودند: اوصیاء من از فرزندان من مهدی هایی هستند 
به همه ما الهام می شود: حسن و حسین و علی بن حسین و هشت نفر بعد از 

1 . بار األنوار، ج36، ص261.

2 .کمال الدین و متام النعمة، ج 1، ص250 -  251، ح1.
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ُمْؤِمِنیَن َمْن ُهْم 
ْ
ِمیَر ال

َ
ُت َیا أ

ْ
ُثوَن َفُقل

َ
َنا ُمَحّد

ُّ
ُکل وَن   ِدی َمْهِدّیُ

ْ
ْوِصَیاِئى  ِمْن ُول

َ
ى َو أ او: »ِإّنِ

َرِضیٌع  َیْوَمِئٍذ  َعِلّىٌ  َو   
َ

َقال ُحَسْیِن؟ع؟ 
ْ
ال ْبُن  َعِلّىُ  اْبِنى  ُثّمَ  ُحَسْیُن؟ع؟ 

ْ
ال َو  َحَسُن 

ْ
ال  

َ
َقال

ُثّمَ َثَماِنَیٌة ِمْن َبْعِدِه«1.
که امام هادی مهدی  نیز فرمودند: اوصیاء من از فرزندان من 11 تن هستند 

ون «2. ٌة ُهَداٌة َمْهِدّیُ ِئّمَ
َ
ِدی أ

ْ
 ِمْن ُول

ً
َحَد َعَشَر َرُجل

َ
ْوِصَیاِئى  أ

َ
می باشند: »ِإّنَ أ

که اولینشان علی  امام حسین؟ع؟ می فرمایند: از ما دوازده مهدی هست 
که  که همان قائم می باشد  بن ابی طالب و آخرینشان نهمین فرزند از من است 
ُهْم 

ُ
ل ّوَ

َ
أ  

ً
ا اْثَنا َعَشَر َمْهِدّیا زمین را زنده و دین را پیروز می نماید و غیبتی دارد: »ِمّنَ

َحّقِ 
ْ
َقاِئُم ِبال

ْ
َماُم ال ِدی َو ُهَو اْلِ

ْ
اِسُع ِمْن ُول ِبی َطاِلٍب َو آِخُرُهُم الّتَ

َ
ُمْؤِمِنیَن َعِلّىُ ْبُن أ

ْ
ِمیُر ال

َ
أ

ُمْشِرُکوَن  
ْ
َکِرَه ال ْو 

َ
ِه َو ل ِ

ّ
ُکل یِن  ى الّدِ

َ
َحِق  َعل

ْ
ْرَض َبْعَد َمْوِتها َو ُیْظِهُر ِبِه ِدْیَن ال

َ
ُیْحِیی اهَّلُل  ِبِه اْل

ُه َغْیَبٌة«3.
َ
ل

نفرشان  شش  که  است  مهدی  دوازده  ما  از  می فرمایند:  صادق؟ع؟  امام 
َبِقَى  َو  ٌة  ِسّتَ  َمَضى 

ً
َمْهِدّیا َعَشَر  اْثَنا  ا  اند: »ِمّنَ رفته اند و شش نفر دیگر باقی مانده 

ٌة«4. ِسّتَ
ْکِن َو  ُه ُیَباَیُع َبْیَن الّرُ

َ
که: »ِإّن و از طرف دیگر، مطابق مضمون این روایت است 

َثُتَها«5.
َ

ْسَماُؤُه َثل
َ
َمْهِدّیُ َفَهِذِه أ

ْ
ْحَمُد َو َعْبُد اهَّلِل َو ال

َ
َمَقاِم اْسُمُه أ

ْ
ال

1 . بصائر الدرجات یف فضائل آل ممد صى اهَّلل علهیم، ج 1، ص372، ح15.

2 .کتاب سلم بن قیس اهلال، ج 2، ص824.

3 . کمال الدین و متام النعمة، ج 1، ص317.، ح3.

4 . مهان، ج 2، ص338، ح13.

5 . الغیبـة )للطـویس( کتـاب الغیبـة للحجـة، ص454 و ص470. ممکـن اسـت کـی بپرسـد کـه چرا در این حدیث اسـم ممد 

 چـون احـد و ممـد هـر دو نـام پیامبـر هسـتند و پیامبـر نیـز فرمـوده انـد 
ً
یـم: اول را بـرای امـام ذکـر نکـرده اسـت؛ در جـواب می گو

کتفا شـده اسـت،  مهـدی هـم نـام مـن می باشـد پـس نـام ایشـان هـم احـد اسـت و هـم ممـد، و در اینجا به یکی از دو نام پیامبر ا

ْکِن  ُه ُیَباَیُع َبـْنَ الّرُ  مـا ایـن حدیـث را در مقـام جـدل آوردمی و ال در نسـخه دیگـر بـه جـای احـد، ممد ثبت شـده اسـت: »ِإّنَ
ً
ثانیـا
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دوازدهم  امام  وصیت،  حدیث  طبق  که  شد  مشخص  توضیح  این  با 
که خالفت را به او تسلیم نمایند و ضمیر در »إبنه« به امام حسن  فرزندی ندارند 

عسگری بر می گردد و مراد از »ابنه« در فقره دوم، امام دوازدهم؟ع؟ می باشند.

نکته 11( اسامی سایر مهدیین
درباره  پیامبر؟ص؟  مکتوب  وصیت  تنها  عنوان  به  اینکه  با  روایت  این 
مهدی های دوازده گانه معرفی شده، اما تنها به ذکر عدد آنها و نام و نسب اولیِن 
کتفا نموده، و درباره دیگر مهدی ها و نام و صفات شان و اینکه فرزنِد  ایشان ا
واسطه  بی  فرزند  کدام  هر  نیز  و  واسطه  بی  یا  هستند  اول  مهدی  ی  واسطه  با 
گر با واسطه هستند چند واسطه؟ و نام آن  مهدی قبلی هستند یا با واسطه، و ا
واسطه ها چیست و چه صفات و خصوصیاتی دارند هیچ توضیحی نمی دهد.
گر پیامبر بخواهد امت را به مهدی های دوازده گانه وصیِت عاصم  براستی ا

کند این گونه وصیت می کند؟ گمراهی(  از ضالل )مانع 
گفته شود: توضیح اسامی و صفات دیگر مهدی ها ضرورتی  ممکن است 
که حکومت عدل جهانی تشکیل  نداشته چون آنها وقتی به خالفت می رسند 
شده و دیگر کسی شک و شبهه ای درباره ایشان ندارد. اما اواًل این سخن درباره 
مهدِی اول هم صادق است زیرا طبق تصریح روایت، او هم بعد از پدرش یعنی 
کرده اند  را ذکر  او  در زمان حکومت عدل جهانی به خالفت می رسد پس چرا 

ـا«. الرائـج و اجلرائـح، ج 3، ص1149. غیـر از اینکـه ایـن حدیث  َثُتَ
َ

ـاُؤُه َثا ْسَ
َ
ْهـِدّیُ َفَهـِذِه أ َ ـٌد َو َعْبـُد اهَّلِل َو الْ ّمَ ـُه  ُمَ َقـاِم  اْسُ َ َو الْ

یـدی مذهـب اسـت و راوی حدیـث وصیـت هـم کـه  یـق اهـل سـنت بـه مـا رسـیده، و راوی حدیـث امیـر املؤمنـن؟ع؟ نیـز ز از طر

ثابت شـد سـی اسـت، و به غیر از مهن سـه روایت، در هیچ روایت دیگری نیامده که نام امام مهدی؟ع؟ احد اسـت و خود 

مهـن دلیـل دیگـری اسـت بـر اینکـه حدیـث وصیـت توسـط راوی سـی و مطابـق عقاید آنا نقل شـده اسـت.
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و بقیه را خیر؟ ثانیًا پیامبر در مقام نقل حوادث آینده نیست بلکه می خواهد 
گر در زمان حکومت عدل جهانی دِر  گمراه نشوند پس ا که مردم  وصیتی بکند 
شود  اشاره  مهدی  دوازده  عدد  به  حتی  نبود  نیازی  اصاًل  است  بسته  گمراهی 
زمان  در  اول  مهدی  وقتی  آخر  دارد.  نام  سه  اول  مهدی  بگویند  که  برسد  چه 
چه  می رسد،  خالفت  به  ندارد  راه  آن  در  گمراهی  که  جهانی  عدل  حکومت 

یم؟ نیازی به شناخت نام های متعدد او دار
مهدی  حضرت  وفات  از  بعد  روایات،  بعضی  طبق  که  حالیست  در  این 
گمراهی بسته نمی گردد و حتمًا نیاز بوده  که می رساند دِر  هرج و مرج می شود1 

که نکرده اند! کنند  پیامبر مشخصات مهدی های امت را روشن 
ائمه  از مهدی های دوازده گانه، همان  که مراد  این است و جز این نیست 
را  اول  مهدی  اسامی  فقط  پیامبر؟ص؟  خاطر  همین  به  و  است  بوده  دوازده گانه 
کرده اند، چون بقیه مهدی ها را قباًل نام برده اند و توضیح آن در نکته قبل  ذکر 

گذشت.
که ظهور مهدِی اول در  بله یاران احمد برای فرار از این اشکال اصرار دارند 
گمراهی باز است لذا فقط به  که دِر  زمان غیبت امام دوازدهم؟ع؟ رخ می دهد 
نام او در وصیت تصریح شده است. اما این با متن وصیت نمی سازد زیرا طبق 
وصیت، وصایت و خالفت به هنگام وفات امام به فرزند ایشان داده می شود 
ِبیَن«، و جواب  ُمَقّرَ

ْ
ِل ال ّوَ

َ
ى اْبِنِه أ

َ
ْمَها ِإل ِ

ّ
ُیَسل

ْ
َوَفاُة َفل

ْ
نه در زمان غیبت: »َفِإَذا َحَضَرْتُه ال

گذشت. تاویل احمد هم در ضمن نکته 8 

1 . تفسیر عیایش، ج2، ص326، ح24.
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نکته 12( فرزند بودن واسطه
واسطه  بی  فرزند  معنای  به  قبل،  فقرات  تمام  در  »ابنه«  کلمه  که  آنجا  از 
از »ابنه« در توصیف  که منظور  کالم چنین اقتضا می کند  کار رفته، سیاق  به 
گر منظور وصیت، فرزند با  فرزند امام دوازدهم نیز فرزند بال واسطه امام باشد و ا
گمراه  واسطه می بود - آن هم چند واسطه - حتمًا باید تذکر می داد تا آیندگان 
تمام  امام؟مهع؟  دوازده  شخصیت  درباره  متعدد  روایات  در  هم چنان که  نشوند 

کرده اند. توضیحات الزم را بیان 
از طرفی پیامبر خالفت مهدی ها را با همان لفظی بیان می کنند که خالفت 
َوَفاُة 

ْ
ال َحَضَرْتُه  َفِإَذا   ... َحَسِن 

ْ
ال اْبِنَى  ى 

َ
ِإل ْمَها  ِ

ّ
َفَسل َوَفاُة 

ْ
ال َحَضَرْتَک  »َفِإَذا  را:  ائمه 

ِبیَن « و  ُمَقّرَ
ْ
ِل ال ّوَ

َ
ى اْبِنِه أ

َ
ْمَها ِإل ِ

ّ
ُیَسل

ْ
َوَفاُة َفل

ْ
ٍد ... َفِإَذا َحَضَرْتُه ال ى اْبِنِه ُمَحّمَ

َ
ْمَها ِإل ِ

ّ
ُیَسل

ْ
َفل

که مهدی ها نیز فرزندان  کید می کند  کاماًل سخن ما را تایید و تا گویش  این نوع 
بال واسطه یکدیگر و مهدی اول نیز فرزند بدون واسطه امام دوازدهم؟ع؟ است.
این در حالی است که احمد الحسن خود را فرزند نسل چهارم امام دوازدهم 
که هیچ شاهدی بر فرزنِد با واسطه  می داند و به این حدیث تمسک می جوید 

ندارد.

نکته 13( اولین مؤمن
ُمْؤِمِنیَن« 

ْ
ال  

ُ
ل ّوَ

َ
أ »ُهَو  است:  المؤمنین  اول  اول،  مهدی  می گوید  حدیث  این 

که  گر اولین مؤمن به امامت پدرش مراد است  که یا چه؟ ا اما اولین مؤمنین به 
شیعیان حتی قبل از والدت پدرش به امامت او ایمان داشتند و سالها انتظار 
گر منظور اولین مؤمن به مهدی بودن خودش  کشیده اند و ا والدت و ظهورش را 
به  مؤمن  اولین  نشده  گفته  امامی  هیچ  درباره  و  ندارد  معنا  گفتنش  که  است 
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معنا  نیز  خودش  گفته های  به  مؤمن  اولین  هم چنان که  بوده!  خودش  امامتش 
ندارد.

چیست،  به  مؤمن  اولین  اول  مهدِی  که  نیست  مهم  بگوید  کسی  هم  گر  ا
می گوییم پس اصاًل چرا این را پیامبر در وصیتش فرمود؟

نکته 14( خلفای رسول خدا؟ص؟
خالفت  به  بعدی  فقرات  و  ْمَها«  ِ

ّ
َسل َوَفاُة 

ْ
ال َحَضَرْتَک  »َفِإَذا  در  مونث  ضمیر 

َوَفاُة 
ْ
ال َحَضَرْتُه  »َفِإَذا  فقره:  آخرین  در  مونث  ضمیر  است  طور  همین  و  می خورد 

که دوازده مهدی نیز  ِبیَن«. و الزمه این سخن آنست  ُمَقّرَ
ْ
ِل ال ّوَ

َ
ى اْبِنِه أ

َ
ْمَها ِإل ِ

ّ
ُیَسل

ْ
َفل

که تعدادشان به عالوه ائمه می شود بیست و چهار  خلیفه رسول خدا هستند 
که طبق روایات فوق تواتر، خلفاء رسول خدا دوازده  خلیفه. این در حالیست 

کردیم. نفرند، هم چنان که به بعضی از آنها قباًل اشاره 
پیامبر  اینکه  یعنی  ندارد؛  مفهوم  عدد  می گویند  بصری  احمد  یاران  بله! 
بلکه  نیستند  بیشتر  که  نیست  این  نفرند، معنایش  فرموده خلفای من دوازده 

کرده اند. ایشان فقط به دوازده نفر اشاره 
که: اما باید دانست 

 هر عاقلی وقتی عددی را در مقام بیان تعداد و شمارش مطرح می کند، 
ً
اوال

کرده، و مخاطِب عاقل هم همین را می فهمد. کمتر و نه بیشتر را اراده  مفهوِم نه 
مخاطِب  به  آنقدر  و  شد  کید  تا و  تکرار  مشخص  عدِد  یک  وقتی   

ً
ثانیا

مراد  بگوییم  نیست  معقول  گذشت،  هم  تواتر  حد  از  که  شد  گوشزد  مختلف 
گوینده، آن عدد خاص نبوده است.

که از تعداد پرسیده به زبان آورد،  گوینده عددی را در پاسخ فردی  گر  ً ا
ثالثا
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از  آمار  مسؤول  گر  ا مثاًل  است.  عدد  همان  مرادش  می شود  متوجه  عاقلی  هر 
آیا  تا هستند،   4 تا، درحالی که   2 بگویی  و شما  ید  دار فرزند  بپرسد چند  شما 
و  کردم  اشاره  بچه هایم  از  به مقداری  بگویید من  کار  این  توجیه  در  می توانید 

عدد مفهوم ندارد؟!
 حصر تعداد خلفا در 12 در بیان پیامبر، فقط به ذکر عدد نبوده تا شبهه 

ً
رابعا

را بیان  گون این مطلب  گونا با تعابیر بسیار  مفهوم عدد مطرح شود زیرا ایشان 
کرده اند تا جای هیچ شبهه ای باقی نماند، از جمله: 

که می دانیم فقط 12 عدد بوده  کسانی  تطبیق عدد ائمه و خلفاء بر چیزها یا 
اند مثل تطبیق بر 12 ماه، 12 ساعت، 12 برج آسمانی، 12 نقیب بنی اسرائیل، 

12 سبط بنی اسرائیل، 12 حواری عیسی.
َو  َطاِلٍب  ِبی 

َ
أ ْبُن  َعِلُى   ُهْم  

ُ
ل ّوَ

َ
أ َعَشَر  اْثَنا  َبْعِدی  ُة  ِئّمَ

َ
ایشان: »اْل آخر  و  اول  تعیین 

ُمِقّرُ 
ْ
ِتى َبْعِدی ال ّمَ

ُ
ى أ

َ
ْوِلَیاِئى َو ُحَجُج اهَّلِل َعل

َ
ْوِصَیاِئى َو أ

َ
َفاِئى َو أ

َ
َقاِئُم َفُهْم ُخل

ْ
آِخُرُهُم ال

َکاِفٌر«1. ُهْم 
َ
ُمْنِکُر ل

ْ
ِبِهْم ُمْؤِمٌن َو ال

 
ُ

ْکِمل
ُ
َحَسَن ُثّمَ أ

ْ
تصریح به ختم سلسله خالفت توسط امام دوازدهم: »... ال

ِمیَن ...« 2.
َ
َعال

ْ
َذِلَک ِباْبِنِه َرْحَمًة ِلل

ُهَدى 
ْ
ِة ال ِئّمَ

َ
گانه تا روز قیامت همین ها هستند: »أ تصریح به اینکه ائمه 12 

ى [ 
َ
ْدَنى ِبَیِدِه ِإل

َ
ُهْم ُثّمَ اْبِنى ]َهَذا َو أ

َ
ل ّوَ

َ
اِنى أ ِقَیاَمِة َفَسّمَ

ْ
ى َیْوِم ال

َ
َمَر اهَّلُل ِبَطاَعِتِهْم ِإل

َ
ِذیَن أ

َّ
ال

ُحَسْیَن ...«3.
ْ
ِد اْبِنى َهَذا َیْعِنى ال

ْ
ُحَسْیِن ُثّمَ ِتْسَعًة ِمْن ُول

ْ
َحَسِن ُثّمَ ال

ْ
ال

1 . من ل حیضره الفقیه، ج 4، ص180، ح5406.

2 . کمـال الدیـن و متـام النعمـة، ج 1، ص312، عیـون أخبـار الرضـا؟ع؟، ج 1، ص45، ح3. توضیـح آنکـه شـیخ صـدوق مـن 

وصیـت را در روایـت قبـل آورده و بـه آن ارجـاع داده اسـت.

3 . کتاب سلم بن قیس اهلال، ج2، ص658.
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َنا؟ص؟ اْثَنا  ُة َبْعَد َنِبّیِ ِئّمَ
َ
کمتر و نه بیشتر: »اْل تصریح به اینکه ائمه 12 نفرند نه 

ْم  
َ
 َخَرَج ِمْن ِدیِن اهَّلِل َو ل

ً
ْو َزاَد ِفیِهْم َواِحدا

َ
 أ

ً
ُموَن َمْن َنَقَص ِمْنُهْم َواِحدا َعَشَر ُنَجَباُء ُمَفّهَ

ى َشْى ٍء«1.
َ
َیُکْن  ِمْن  َوَلَیِتَنا َعل

کتاب غیبت تصریح می کند  که شیخ طوسی دو بار در  و برای همین است 
یدون   ئمة؟مهع؟ بعد النبى؟ص؟ اثَنا َعَشر ل یز کمتر: »ال ائمه 12 نفرند نه بیشتر و نه 
ل  و  یدون   یز ل  أنهم  و  إماما  ثنى عشر  ال المامة محصورة فى  »أن  و:  ینقصون«2  ل  و 

ینقصون«3.

نکته 15( دوازده امام و دوازده مهدی
از  بعد  که  هستند  امام  دوازده  از  غیر  مهدی  دوازده  می گوید:  حدیث  این 
وفات امام دوازدهم؟ع؟ می آیند درحالی که طبق روایات متعدد، دوازده مهدی 

همان دوازده امام می باشند، از جمله:
ُهُم اهَّلُل   اْخَتّصَ

ً
َمْهِدّیا  

ً
ِإَماما اْثَنْى َعَشَر  َة 

َ
ِبِه )أی الکاظم( َتْکِمل

ْ
»ُیْخِرُج اهَّلُل ِمْن ُصل

َیَدْی  َبْیَن  َسْیَفُه  اِهِر 
َ

َکالّش ِمْنُهْم   َعَشَر  اِنى 
َ
ِللّث ُمْنَتِظُر 

ْ
ال ُقْدِسِه،  َداَر  ُهْم 

َّ
َحل

َ
أ َو  ِبَکَراَمِتِه 

َرُسوِل اهَّلِل؟ص؟ َیُذّبُ َعْنُه«4.
.5» ً

»َنْحُن اْثَنا َعَشَر َمْهِدّیا
اِسُع ِمْن  ِبی َطاِلٍب َو آِخُرُهُم الّتَ

َ
ُمْؤِمِنیَن َعِلّىُ ْبُن أ

ْ
ِمیُر ال

َ
ُهْم أ

ُ
ل ّوَ

َ
 أ

ً
ا اْثَنا َعَشَر َمْهِدّیا »ِمّنَ

َحِق  
ْ
ِبِه ِدْیَن ال َبْعَد َمْوِتها َو ُیْظِهُر  ْرَض 

َ
ِبِه اْل َحّقِ ُیْحِیی اهَّلُل  

ْ
َقاِئُم ِبال

ْ
َماُم ال ِدی َو ُهَو اْلِ

ْ
ُول

1 . اإلختصاص، ص233.

2 . الغیبة )للطویس( کتاب الغیبة للحجة، ص127.

3 .مهان، ص157.

4 . کمال الدین و متام النعمة، ج 2، ص334 -  335، ح5 و ص647، ح8.

5 .مهان، ج 2، ص335، ح6.
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ُه َغْیَبٌة...«1.
َ
ُمْشِرُکوَن  ل

ْ
َکِرَه ال ْو 

َ
ِه َو ل ِ

ّ
ُکل یِن  ى الّدِ

َ
َعل

َحَد 
َ
ِبِه )أی على( أ

ْ
ْخِرَج ِمْن ُصل

ُ
ْن أ

َ
ْعَطْیُتَک أ

َ
ُد ... أ ّىَ َیا ُمَحّمَ

َ
ى ِإل

َ
ْوَحى اهَّلُل َتَعال

َ
»َفأ

َفُه ِعیَسى 
ْ
ى َخل ِ

ّ
َبُتوِل َو آِخُر َرُجٍل ِمْنُهْم ُیَصل

ْ
ِبْکِر ال

ْ
ِتَک ِمَن ال ّیَ ُهْم ِمْن ُذّرِ

ُّ
ُکل  

ً
َعَشَر َمْهِدّیا

 َو َجْورا«2.
ً
ما

ْ
َکَما ُمِلَئْت ِمْنُهْم ُظل ْرَض َعْدًل 

َ
 اْل

ُ َ
َیَم َیْمل اْبُن َمْر

.3» َحّبَ
َ
اِدِس َما أ ٌة َیْصَنُع اهَّلُل ِبالّسَ ٌة َو َبِقَى ِسّتَ  َمَضى ِسّتَ

ً
ا اْثَنا َعَشَر َمْهِدّیا »ِمّنَ

ُهْم«4.
َ
ُهْم ِخْذَلُن َمْن َخَذل یَن  َل َیُضّرُ  َهاِدیَن َمْهِدّیِ

ً
ِة اْثَنْى َعَشَر ِإَماما ّمَ

ُ
»ِإّنَ ِلَهِذِه اْل

اِدِقیَن  َماِء الّصَ
َ
ُعل

ْ
یَن  ال َمْهِدّیِ

ْ
َهاِدیَن ال

ْ
ِة ال ِئّمَ

َ
ْهِل َبْیِتِه اْل

َ
ٍد َو أ ى ُمَحّمَ

َ
ِ َعل

ّ
ُهّمَ َصل

َّ
»الل

ى 
َ
َعل ُحَجِجَک  َو  َوْحِیَک  َتَراِجَمِة  َو  َتْوِحیِدَک  ْرَکاِن 

َ
أ َو  ِدیِنَک  َدَعاِئِم  ِقیَن  ُمّتَ

ْ
ال ْبَراِر 

َ
اْل

ى ِعَباِدَک 
َ
ِذیَن اْخَتْرَتُهْم ِلَنْفِسَک َو اْصَطَفْیَتُهْم َعل

َّ
ْرِضَک ال

َ
َفاِئَک ِفى أ

َ
ِقَک َو ُخل

ْ
َخل

َو اْرَتَضْیَتُهْم ِلِدیِنَک ...«5.
ِمْن  ِتْسَعٌة  َو  َو ِسْبَطاَی  َبْعِدی  َخِلیَفُة 

ْ
ال َو  َماُم  اْلِ ُهَو  َو  ِفیُکْم  ُفُه  ِ

ّ
َخل

ُ
أ َمْن  َخْیُر  »َعِلّىٌ 

یَن «6 . َبْعُتُموُهْم َوَجْدُتُموُهْم  َهاِدیَن  َمْهِدّیِ ِئِن اّتَ
َ
ْبَراٌر ل

َ
ٌة أ ِئّمَ

َ
ُحَسْیِن أ

ْ
ِب ال

ْ
ُصل

1 . مهان، ج 1، ص317، ح3.

2 . کمال الدین و متام النعمة، ج 1، ص251، ح1.

3 . کمـال الدیـن و متـام النعمـة، ج 2، ص338، ح13. ممکـن اسـت گفتـه شـود امـام صـادق؟ع؟ می فرماینـد: شـش مهـدی 

رفتـه انـد، درحال کـه قبـل از ایشـان پنـج امـام بـوده انـد، پـس دو اشـکال پیـش می آیـد اوًل مهـدی اول چـه کـی بـوده کـه بـه 

گـر شـش مهـدی رفتـه انـد، امـام صـادق؟ع؟ مهـدی   ا
ً
عـاوه پنـج امـام، شـش مهـدِی گذشـته را تشـکیل مـی داده انـد؟ ثانیـا

هفـم خواهنـد بـود و امـام یازدهـم می شـوند مهـدی دوازدهـم! و ایـن بـا عقیـده 11 امامـی هـایی می سـازد کـه بـر امـام عسـگری 

یـرا از آجنـا کـه مـدیت از امامـت امـام صـادق؟ع؟ سـپری شـده بـوده، ایشـان خـود را جزء  توقـف کردنـد. امـا پاسـخ روشـن اسـت ز

مهدی هـای رفتـه حسـاب منـوده انـد.

4 . کمال الدین و متام النعمة، ج 1،؟ص؟ 298،؟ص؟ 26،  ح5.

5 . الغیبة )للطویس( کتاب الغیبة للحجة، ص279.

6 . کفایة األثر یف النص عى األمئة اإلثی عشر، ص199.
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نکته 16( دوازده مهدی یا یازده مهدی؟
نفرند درحالی که روایت  ائمه، 12  از  این حدیث می گوید: مهدی های بعد 
 11 می گوید  کرده،  نقل  غیبت  کتاب  همین  در  طوسی  شیخ  خود  که  دیگری 

ُحَسْیِن؟ع؟«1.
ْ
ِد ال

ْ
 ِمْن ُول

ً
َحَد َعَشَر َمْهِدّیا

َ
َقاِئِم أ

ْ
ا َبْعَد ال نفرند: »ِإّنَ ِمّنَ

مهدی  همان  قائم  از  مراد  که  آنجا  از  می گویند  بصری  احمد  یاران  بله! 
اما این  که احمد الحسن می باشد، بقیه مهدی ها می شوند 11 نفر.  اول است 
درست نیست زیرا قائم آل محمد در روایات فراوان دارای ویژگی هایی معرفی 

که بر مهدی اول تطبیق نمی کند، از جمله: شده 
که قائم، نهمین فرزند امام حسین؟ع؟  الف( در روایات فوق تواتر آمده است 
ادعا  که  الحسن  تازه احمد  که  اول دهمین می شود،  است درحالی که مهدی 
فرزند  چهاردهمین  دوازدهم؟ع؟می باشد،  امام  نسل  از  پنجم  فرزند  می کند 

می شود.
که قائم، نهمین امام بعد از حسین؟ع؟ است:  در روایات آمده است  ب( 
ُحَسْیِن ْبِن َعِلّىٍ َتاِسُعُهْم  َقاِئُمُهْم«2، درحالی که مهدی اول 

ْ
ٍة َبْعَد ال ِئّمَ

َ
»َیُکوُن ِتْسَعُة أ

امام نیست.
و  علی  و  محمد  نام  به  امام  سه  که  زمانی  کرده:  روایت  طوسی  شیخ  ج( 
ْسَماٍء 

َ
أ ُث 

َ
َثل اْجَتَمَع  قائم است: »ِإَذا  بیایند چهارمین شان  حسن پشت سر هم 

َقاِئُم«3.
ْ
اِبُع ال َحَسُن َفالّرَ

ْ
ٌد َو َعِلّىٌ َو ال ُمَحّمَ

که این روایت می گوید: »من ولد الحسین« نه  از طرفی آنها توجه نکرده اند 

1 . الغیبة )للطویس( کتاب الغیبة للحجة، ص478.

2 . الکایف )ط - اإلسامیة(، ج 1،؟ص؟ 533، ح15.

3 .الغیبة )للطویس( کتاب الغیبة للحجة، ص233.
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می خواست  گر  ا زیرا  دارند،  فرق  هم  با  تعبیر  دو  این  ظاهرًا  و  القائم«  ولد  »من 
از نسل قائم هستند نمی گفت »من ولد الحسین« چون  که مهدی ها  بفهماند 
بتواند  حسینی  سید  هر  اول  مهدی  فوت  از  بعد  که  می شود  باعث  تعبیر  این 
که تو از نسل قائم نیستی  کنند  گر به او اعتراض  کند مهدی دوم است و ا ادعا 
کسی  که مهدی های بعدی از نسل چه  گفت در حدیث وصیت نگفته  خواهد 
الحسین هستند پس من  ولد  11 مهدی من  گفته  روایت دیگری  و در  هستند 

همان مهدی دوم می باشم.
گر منظور این حدیث این بود که مهدی های بعدی از نسل قائم هستند  لذا ا

یادی شود1. گمراهی عده ز نمی گفت من ولد الحسین تا باعث 

نکته 17( قیام منتظر
این روایت می گوید بعد از امام دوازدهم؟ع؟ مهدی اول می آید درحالی که 
کتاب غیبت، بعد از امام دوازدهم  طبق روایتی دیگر از شیخ طوسی در همان 
 ِتْسَع َعْشَرَة 

َ
ِمِه َقال

َ
َقاِئُم ِفى َعال

ْ
منتصر و بعد از او سفاح خواهند آمد: »َکْم َیُقوُم ال

ى  َحّتَ َیْسِبى  َو   
ُ

َفَیْقُتل ْصَحاِبِه 
َ
أ ِدَماِء  َو  ُحَسْیِن 

ْ
ال ِبَدِم  ُب 

ُ
َفَیْطل ُمْنَتِصُر 

ْ
ال َیْخُرُج  ُثّمَ  َسَنًة 
اُح«2.

َ
ّف َیْخُرَج الّسَ

1 . ممکـن اسـت کـی بپرسـد پـس ایـن 11 مهـدی کـه از اولد امـام حسـن می باشـند چـه کسـان هسـتند؟ مرحـوم حـر عامـى 

ید: مراد مهان امئه رجعت می باشـند که چون بیشترشـان از اولد امام حسـن؟ع؟ اند )به غیر از امام عى، امام حسـن  می گو

و خـود امـام حسـن؟ع؟( از بـاب تغلیـب بـه مهـه شـان فرزنـد امـام حسـن اطـاق شـده اسـت، و تغلیـب یکـی از اسـلوب های 

بـان عـرب می باشـد. اإلیقـاظ مـن اهلجعـة بالبرهـان عـى الرجعـة، ص403. ایـن نظـر ایشـان بـود امـا بـه نظـر  رایـج تکلـم در ز

مـا چـون تعـداد روایـات مهدیـن بـه پنـج تـا هـم منی رسـد و سـند مهـه آنـا نیـز مشـکل دارد، اصـل ایـن مضمـون کـه بعـد از امـام 

زمـان؟ع؟ مهـدی هـایی غیـر از امئـه رجعـت وجـود داشـته باشـند پذیرفتـه نیسـت.

2 . الغیبة )للطویس( کتاب الغیبة للحجة، ص479.
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مرادش  ولی  است  درست  حدیث  این  می گویند  الحسن  احمد  پیروان 
این  درحالی که  می آید،  دوازدهم  مهدی  از  بعد  حسین؟ع؟  امام  که  اینست 
قائم  از  بعد  حسین  امام  رجعت  می گوید:  روایت  زیرا  نیست؛  صحیح  حرف 
که با قیام خود  م برکسی است 

َ
است، درحالی که در روایات ما لقب »القائم« عل

که طبق عقیده شیعه، او امام دوازدهم  حکومت عدل جهانی تشکیل می دهد 
به  ربطی  باآلخره  و  اول می باشد،  او مهدی  الحسن،  و طبق زعم احمد  است 

مهدی های دیگر ندارد.
که مسأله دوازده مهدی و دوازده قائم  از طرفی احمد و پیروانش اصرار دارند 
کشف  که احمد آن را  بعد از امام دوازدهم؟ع؟ از مختومات و اسرار مخفی بوده 
که طبق  ی در مورد قائم دوازدهم باشد  کرده، پس چطور ممکن است سوال راو

ادعای احمد، امام حسین؟ع؟ بعد از او رجعت خواهند نمود؟

نکته 18( دوازده شیعه
طبق این روایت 12 مهدی به مقام خالفت رسول خدا؟ص؟ می رسند اما در 

که 12 مهدی 12 نفر از شیعیان هستند: روایت دیگری تصریح شده 
ى  ِإّنِ اهَّلِل  َرُسوِل  اْبَن  َیا  ٍد؟ع؟  ُمَحّمَ ْبِن  َجْعَفِر  اِدِق  ِللّصَ ُت 

ْ
ُقل  :

َ
َقال َبِصیٍر  ِبی 

َ
أ »َعْن 

 
َ

َقال َما 
َ
َفَقال:َ»ِإّن  

ً
َمْهِدّیا َعَشَر  اْثَنا  َقاِئِم 

ْ
ال َبْعَد  َیُکوُن   

َ
َقال ُه 

َ
ّن

َ
أ ِبیَک؟ع؟ 

َ
أ ِمْن  َسِمْعُت 

ى 
َ
اَس ِإل ُهْم َقْوٌم ِمْن ِشیَعِتَنا َیْدُعوَن الّنَ ِکّنَ

َ
 َو ل

ً
 اْثَنا َعَشَر ِإَماما

ْ
ْم َیُقل

َ
 َو ل

ً
اْثَنا َعَشَر َمْهِدّیا

َنا«1. ُمَوالِتَنا َو َمْعِرَفِة َحّقِ
با تعبیر حدیث وصیت سازگار نیست، زیرا هرگز در هیچ  این تعبیر اصاًل 
با  تعبیر  این  حتی  و  نشده  ما«  »شیعیان  به  تعبیر  اوصیاء  و  خلفاء  از  روایتی، 

1 . کمال الدین و متام النعمة، ج 2، ص358، ح56.
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از  ائمه،  که  نیست  نمی سازد چون معهود  سیادت مهدی های دوازده گانه هم 
فرزندان خود تعبیر به »شیعیان ما« بکنند. آنچه به وضوح از این تعبیر بر می آید 
ائمه  یا  خدا  جانب  از  خاصی  منصب  دوازده گانه  مهدی های  که  است  این 
که به جهت ایمان باال از دیگران  ندارند و تنها عده ای از شیعیان مخلص اند 
متمایز شده اند، و اصاًل معقول نیست خلیفه رسول خدا را تعبیر به »شیعیان 

ما« بکنند.
از امام  بله تنها در یک نقل در تفسیر منسوب به امام حسن عسگری؟ع؟ 
که خود را شیعه علی می نامیدند،  گروهی  که در توبیخ  رضا؟ع؟ چنین آمده1 

فرمودند: »إنما شیعته الحسن و الحسین و سلمان و ابوذر و مقداد...«2.
ثابت نیست  امام؟ع؟  به  انتسابش  که  آمده  کتابی  این حدیث در  اواًل  اما 
که جعلی بودن آن را بر مال می کند، از جمله اینکه  ثانیًا شامل مضامینی است 
گروه مدت دو ماه )معادل 60 روز( هر روز به دیدار امام؟ع؟ می شتافتند اما  آن 
گرفتند  امام به ایشان اذن مالقات نمی داد تا اینکه با التماس فراوان اذن دخول 
کردند امام جوابشان را نداده و حتی اجازه جلوس  ولی وقتی وارد شده و سالم 
که چرا در حق ما این ظلم عظیم و این تحقیر  کردند  هم ندادند! و آنها اعتراض 

ید؟! را روا می دار
م، 

َ
یقینًا چنین رفتاری از یک عالم وارسته به دور است چه برسد به امام عال

و از هیچ امامی چنین رفتاری دیده نشده است.
ردیف  در  ای  شیعه  را  حسین؟امهع؟  امام  و  حسن  امام  نقل،  این  طرفی  از 
ک پای حسنین؟امهع؟ بودند و  سلمان و ابوذر و غیره می شمرد درحالی که آنها خا

1 . البته چهار کتاب احتجاج و بار النوار و البرهان و عوال از مهن تفسیر منسوب نقل کرده اند.

2 . التفسیر املنسوب، ص313.
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اصاًل قابل مقایسه با هم نیستند.
در  گفت  نمی توان  دیگر  شد  روشن  روایت  این  بودن  جعلی  که  حال  و 

حدیثی بر ائمه، شیعه اطالق شده است1.
که  می شوید  متوجه  را  شخص  این  سخن  اشتباه  بیان،  این  از  بعد  و 
که قرآن حضرت ابراهیم را به آن ستوده  می نگارد: شیعه صفت عظیمی است 
گفتیم هیچگاه بعضی ائمه  ْبراِهیَم «3،2. زیرا اواًل ما  َلِ ِإّنَ  ِمْن  ِشیَعِتِه   و فرموده: »َو 
بعضی اماماِن دیگر را شیعه نخوانده اند پس استعمال لفظ شیعه بر یک پیامبر 
ارتباطی با استعمال این لفظ توسط ائمه بر یکدیگر ندارد، ثانیًا شیعه در قرآن، 
افراد معمولی  بر  از شیعه اصطالحی در روایات است برای همین در قرآن  غیر 
گرفته اند: »هذا ِمْن  ِشیَعِتِه  َو هذا  که حتی مورد توبیخ انبیاء قرار  هم اطالق شده 
ِذی  ِمْن  ِشیَعِتِه «4. پس شیعه صفت عظیمی نیست بلکه به 

َّ
ِه  َفاْسَتغاَثُه  ال ِمْن  َعُدّوِ

معنای پیرو و معتقد می باشد همین.  
که دوازده مهدی امام  کنار، وقتی روایت دارد تصریح می کند  همه اینها به 
شیعه،  لفظ  با  می خواهید  چگونه  شما  هستند،  ما  شیعه  فقط  بلکه  نیستند 

کنید؟ امامت آنها را ثابت 
به  امام  بله مهدیون  اشکال می گویند،  این  از  فرار  برای  احمد  یاران  برخی 

1 . بلـه در فضائـل و روضـه شـاذان بـن جبرئیـل بـدون ذکـر سـند چنـن آمـده کـه امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: »ولیـى لعـى بـن 

أب طالـب أحـب إّل مـن ولدیت منـه« و: »ولیـى ألبـایئ أحـب إّل ...« . امـا غیـر از اینکـه بـرای ایـن کام سـندی ذکـر نکـرده، 

خـود کتـاب هـم مربـوط بـه قـرن هفـت اسـت و صدهـا سـال کـی چنـن کامـی از امـام صـادق؟ع؟ سـراغ نداشـت لـذا اصـًا 

قابـل اسـتناد نیسـت.

2 . صافات: 83.

3  جزوات خپش شده توسط اتباع احد بصری.

4 . قصص: 15.
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گفته  که در دوازده امام قائل هستیم نمی باشند چون خود وصیت هم  معنایی 
دوازده امام و سپس دوازده مهدی، اما آنها امام به معنای لغوی هستند!!

بر  زیرا  نیست  الهی  منصب  دارای  لغوی  امام  اواًل  که  است  این  جواب  و 
که  امام جماعت و امام جمعه و مرجع تقلید هم اطالق می شود، ثانیًا امامتی 
در  و  بوده  الهی  بزرگ  منصب  که  است  امامتی  همان  است  مطرح  روایات  در 
امامت  امام صادق؟ع؟،  وقتی  نتیجه  در  گشته است.  اهّلل  به عهد  تعبیر  قرآن 
که آنها حجت خدا و دارای عهد اهّلل  مهدی ها را رد می کند، مفهومش اینست 

نمی باشند.
گر براستی  عده ای شان نیز می گویند: آنها امام به معنای عام هستند. اما ا
مهدی ها امام به معنای عام هستند، چطور پیروان احمد، همه مقامات امام 
که او امام سیزدهم  به معنای خاص را برای او قائلند، و حتی تصریح می کنند 
که خود احمد، با تمسک به نسخه بدل حدیث  است؟ و ظاهرًا یادشان رفته 
که همه در یک ردیف قرار  لوح، خود را دوازدهمین وصی رسول خدا می داند 

دارند.
کنار، مرز بین امام عام و امام خاص چیست و آن دو چه تفاوت  اینها به 
کرد چون  هایی با هم دارند؟ در هیچ روایتی جواب این سوال را پیدا نخواهید 

چنین چیزی اصاًل مطرح نشده است.

نکته 19( فرزند مهدی؟ع؟
که به خالفت  این حدیث می گوید: امام دوازدهم؟ع؟ دارای فرزندی است 
می رسد و نسل او را ادامه می دهد درحالی که خود شیخ طوسی در همان غیبت 

که فرزند ندارد امام مهدی؟ع؟ است: که تنها امامی  کرده  نقل 
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 َنَعْم 
َ

ْنَت ِإَماٌم َقال
َ
ُه أ

َ
 ل

َ
َحَسِن الّرَِضا؟ع؟ َفَقال

ْ
ِبی ال

َ
ى أ

َ
ِبی َحْمَزَة َعل

َ
 َعِلّىُ ْبُن أ

َ
»َدَخل

ُه َعِقٌب 
َ
ل َو   

َ
ِإّل َماُم  اْلِ  َل َیُکوُن 

ُ
ٍد؟ع؟ َیُقول َک َجْعَفَر ْبَن ُمَحّمَ

َ
ى َسِمْعُت َجّد ِإّنِ ُه 

َ
ل  

َ
َفَقال

َل  َجْعَفٌر؟ع؟   
َ

َقال َما 
َ
ِإّن َجْعَفٌر؟ع؟   

َ
َقال َهَکَذا  ْیَس 

َ
ل َتَناَسْیَت   ْو 

َ
أ َشْیُخ  َیا  َنِسیَت   

َ
أ  

َ
َفَقال

ُه َل 
َ
؟ع؟ َفِإّن ُحَسْیُن ْبُن َعِلّىٍ

ْ
ْیِه ال

َ
ِذی َیْخُرُج َعل

َّ
َماُم ال  اْلِ

َ
ُه َعِقٌب ِإّل

َ
 َو ل

َ
َماُم ِإّل َیُکوُن اْلِ

.1» ُ
َک َیُقول

َ
َک َهَکَذا َسِمْعُت َجّد ُت ِفَدا

ْ
ُه َصَدْقَت ُجِعل

َ
 ل

َ
ُه َفَقال

َ
َعِقَب ل

که امام حسین؟ع؟ بعد از امام دوازدهم خواهند آمد نه  کردیم  و قباًل ثابت 
مهدی دوازدهم هم چنان که در ادامه نیز خواهد آمد.

امام  که  ماست  ادعای  مطابق  حدیث  این  اتفاقًا  می گویند  احمد  یاران 
امام  متعدد  روایات  طبق  زیرا  می آیند،  دوازدهم  مهدی  از  بعد  حسین؟ع؟ 
مهدی  ندارد  فرزند  که  امامی  آن  از  مراد  پس  هستند،  فرزند  دارای  دوازدهم 

دوازدهم می باشد.
غافل از اینکه:

او  از  بعد  حسین؟ع؟  امام  که  کسی  آن  شده  تصریح  روایت  این  در   
ً
اوال

ْیِه 
َ
َعل َیْخُرُج  ِذی 

َّ
ال َماُم  اْلِ  

َ
ِإّل َعِقٌب  ُه 

َ
ل َو   

َ
ِإّل َماُم  اْلِ َیُکوُن  امام می باشد: »َل  می آیند 

لغوی  امام  منظور  بگویند  گر  ا و  نیستند،  امام  مهدی ها  آنکه  حال  و  ُحَسْیُن« 
ْ
ال

این حدیث سخن  اینکه در  از  را دادیم. غیر  نه خاص جوابشان  یا عام است 
عهد  )صاحب  اصطالحی  امامت  دارای  که  است  رضا؟ع؟  امام  امامت  از 
الهی( می باشند و به جمله مورد نظر هم در همین راستا استدالل شده است 
گر مراد امامت  پس تاویل آن به امامت لغوی یا عام معقول نیست. همچنین ا
هم  پیامبران  بعضی  درحالی که  می شود  نیز  انبیاء  شامل  باشد  عام  معنای  به 
امام  مانند حضرت خضر و حضرت عیسی؟امهع؟ پس چطور  نداشته اند  فرزند 

1 . الغیبة )للطویس( کتاب الغیبة للحجة، ص224.
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دوازدهم  مهدی  و  قائم  او  که  ندارد  فرزند  امام  یک  فقط  می فرمایند  رضا؟ع؟ 
است؟ لذا در می یابیم مراد ایشان امامت به معنای خاص است. قرینه سوم 
کردند  که واقفه به این علت حدیث را در مقابل امام رضا؟ع؟ تقطیع  اینست 
که موسی بن جعفر  کنند زیرا آنها قائل بودند  که فساد عقیده خودشان را مخفی 
قائم  که  امامی  آن  بودند  فرموده  صادق؟ع؟  امام  درحالی که  است  قائم  همان 
آنکه  حال  و  ندارد  عقب  می کند  خروج  او  زمان  در  علی  بن  حسین  و  است 
حذف  را  حدیث  آخر  عمدًا  پس  بودند،  یادی  ز فرزندان  دارای  کاظم؟ع؟  امام 
ی  کردند تا فساد عقیده خود را مخفی نمایند، برای همین امام رضا؟ع؟ به راو
کرده ای یا خود را به فراموشی می زنی. پس امام رضا؟ع؟ با این  گفتند فراموش 
گیری و ابطال قائمیت موسی بن جعفر می خواستند امامت خود را ثابت  مچ 

نمایند درحالی که ایشان امام به معنای خاص بوده اند.
گروه  مسأله فرزند داشتن امام دوازدهم؟ع؟ ثابت نیست، و آنچه این   

ً
ثانیا

بدان استدالل می کنند در جای دیگر پاسخ داده شده است.
که روایاِت فرزند داشتن امام دوازدهم؟ع؟ ثابت باشد، با این  ً بر فرض 

ثالثا
حدیث تعارض می کند، و نمی شود دو حدیث متعارض هر دو به نفع این فرقه 
که منظور از اماِم بدون فرزند در این حدیث، امام  استفاده شود. چون ثابت شد 

اصطالحی به معنای خاص است.
که »عقب« را به معنای فرزند بگیریم اما ممکن  همه اینها در صورتی است 
است عقب در اینجا به معنای خلیفه از نسل باشد، زیرا آنچه برای یک امام 
که  است  فرزندی  وجود  بلکه  نیست  فرزند  وجود  صرف  است،  اهمیت  حائز 
امام  برای  را  همین  دارد  حدیث  این  و  دهد،  ادامه  را  ی  و امامت  پدر،  از  بعد 
دوازدهم؟ع؟ رد می کند و می گوید ایشان خلفی از نسل خود ندارد و بعد از او 
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امام حسین؟ع؟ خواهند بود.
ِبی 

َ
ِل ُت 

ْ
»ُقل فرمودند:  دیگری  حدیث  رضا؟ع؟در  امام  خود  هم چنان که 

 َیا ُعْقَبُة ِإّنَ َصاِحَب َهَذا 
َ

ٌد َفَقال
َ
َک َول

َ
ْیَس ل

َ
ْغَت َو ل

َ
ْغَت َما َبل

َ
َحَسِن الّرَِضا؟ع؟ َقْد َبل

ْ
ال

َفُه  ِمْن َبْعِدِه«1.
َ
ى  َخل ى  َیَر ْمِر َل َیُموُت  َحّتَ

َ
اْل

و نیز امام موسی؟ع؟ با وجود داشتن 18 پسر2، خلف خود را امام رضا؟ع؟ 
َفُه  ِمْن  َنْفِسِه  ُثّمَ 

َ
ى  َخل ى  َیَر ْم َیُمْت َحّتَ

َ
ٌؤ ل  َسِعَد اْمُر

ُ
َکاَن َیُقول ؟ع؟ 

ً
می دانند:»ِإّنَ َجْعَفرا

ِفى ِمْن َنْفِسى«3.
َ
َراِنَى اهَّلُل َخل

َ
 َهَذا َو َقْد أ

َ
ى اْبِنِه َعِلّىٍ َفَقال

َ
 ِبَیِدِه ِإل

َ
ْوَمأ

َ
أ

در نتیجه چه »عقب« را به معنای فرزند بگیریم و چه به معنای خلیفه از 
نسل، در هر دو صورت با مفاد حدیث وصیت در تعارض است.

نکته 20( فرزندان نسین؟ع؟
این روایت می گوید: دوازده مهدی از نسل امام دوازدهم؟ع؟ هستند: »َفِإَذا 
ِبیَن «، درحالی که خود شیخ طوسی در  ُمَقّرَ

ْ
ِل ال ّوَ

َ
ى اْبِنِه أ

َ
ْمَها ِإل ِ

ّ
ُیَسل

ْ
َوَفاُة َفل

ْ
َحَضَرْتُه ال

که مهدی ها از نسل امام حسین؟ع؟ هستند:  کرده  کتاب غیبت روایت  همان 
ُحَسْیِن؟ع؟«4.

ْ
ِد ال

ْ
 ِمْن ُول

ً
َحَد َعَشَر َمْهِدّیا

َ
َقاِئِم أ

ْ
ا َبْعَد ال »ِإّنَ ِمّنَ

یارت امام حسین؟ع؟  و همچنین شیخ طوسی در مصباح المتهجد در ز
ْوِصَیاَء 

َ
َبِتِه َو اْل ْو

َ
َفْوَز َمَعُه ِفى أ

ْ
َبِتِه َو ال َفاَء ِفى ُتْر َة ِمْن َنْسِلِه َو الّشِ ِئّمَ

َ
ّنَ اْل

َ
آورده: »... أ

ِمْن ِعْتَرِتِه َبْعَد َقاِئِمِهْم  َو َغْیَبِتِه« 5.

1 . کفایة األثر یف النص عى األمئة اإلثی عشر، ص279، دلئل اإلمامة )ط - الدیثة(، ص435، ح8.

2 . اإلرشاد یف معرفة حجج اهَّلل عى العباد، ج 2، ص244.

3 . الغیبة )للطویس( کتاب الغیبة للحجة، ص41.

4 . الغیبة )للطویس( کتاب الغیبة للحجة، ص478.

5 . مصباح املتجد و ساح املتعبد، ج 2، ص826.
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گفته شود خوب نسل مهدی همان نسل حسین؟ع؟ است،  ممکن است 
غیر  هستند  حسین؟ع؟  نسل  از  که  مهدی هایی  اواًل  گفت:  باید  پاسخ  در  اما 
طبق  آنها  زیرا  دوازدهم؟ع؟می باشند  امام  نسل  از  که  هستند  مهدی هایی  از 
ُحَسْیِن«1 درحالی که 

ْ
ِد ال

ْ
 ِمْن  ُول

ً
َحَد َعَشَر َمْهِدّیا

َ
َقاِئِم أ

ْ
تصریح روایت، 11 نفرند: »َبْعَد ال

گویش  اینها 12 نفر معرفی شده اند: »َو ِمْن َبْعِدِهْم اْثَنا َعَشَر َمْهِدّیًا«. ثانیًا این نوع 
بعضی  دوازدهم؟ع؟  امام  از  بعد  است  ممکن  چون  است  انحراف  ساز  بستر 
کنند  یت  ادعای مهدو روایت،  به همین  با تمسک  سادات حسینِی منحرف 
که فرزند امام دوازدهم؟ع؟ است را انکار نمایند و سر به  یت مهدِی اول  و مهدو
گر می خواست بفهماند مهدی ها از فرزندان مهدی  شورش بر دارند. در نتیجه ا

که بگوید از نسل حسین؟ع؟. هستند حتمًا همین را می گفت نه 

نکته 21( تحویل خالفت
در این روایت درباره تک تک امام ها تکلیف کرده که هنگام وفات، خالفت 
َفِإَذا  َحَسِن ... 

ْ
ال اْبِنَى  ى 

َ
ِإل ْمَها  ِ

ّ
َفَسل َوَفاُة 

ْ
ال را به امام بعدی بسپارند: »َفِإَذا َحَضَرْتَک 

ى اْبِنِه 
َ
ْمَها ِإل ِ

ّ
ُیَسل

ْ
َوَفاُة َفل

ْ
ُحَسْیِن ... َفِإَذا َحَضَرْتُه ال

ْ
ى اْبِنَى ال

َ
ْمَها ِإل ِ

ّ
ُیَسل

ْ
َوَفاُة َفل

ْ
َحَضَرْتُه ال

َوَفاُة 
ْ
ٍد ... َفِإَذا َحَضَرْتُه ال ى اْبِنِه ُمَحّمَ

َ
ْمَها ِإل ِ

ّ
ُیَسل

ْ
َوَفاُة َفل

ْ
َعاِبِدیَن ... َفِإَذا َحَضَرْتُه ال

ْ
ِد ال َسّیِ

که  ِبیَن «، درحالی که به مهدی اول تکلیف نمی کند  ُمَقّرَ
ْ
ِل ال ّوَ

َ
ى اْبِنِه أ

َ
ْمَها ِإل ِ

ّ
ُیَسل

ْ
َفل

که این مهدی ها در عرض  خالفت را به مهدی بعدی بسپارد و حتی نمی گوید 
همند یا در طول هم. یعنی آیا هر مهدی بعد از وفات مهدی قبلی می آید یا مثل 

َسـْنِ  ع«. منتخـب األنـوار املضیئـة یف ذکـر القـائ الجـة؟ع؟،  ُ ـِد الْ
ْ
 ِمـْن  ُول

ً
1 . البتـه در یـک نقـل آمـده: »»اْثـَیْ َعَشـَر َمْهِدّیـا

یـش حـدود 750 سـال بعـد از امام صادق؟ع؟اسـت و قبل از آن سـابقه  ص201، ول ایـن نقـل مـورد اعتمـاد نیسـت چـون تار

ای نـدارد.



بخش دوم: وبررسی محتوای ندیی موسوم به وصیت      |  143    |

احمد الحسن با پدرش در یک زمان وجود خواهند داشت. و حتی نمی گوید که 
کدام فرزند مهدی قبل هستند یا صرفًا از سادات می باشند هر  این مهدی ها هر 
ُحَسْیِن؟ع؟«1، 

ْ
ِد ال

ْ
 ِمْن ُول

ً
َحَد َعَشَر َمْهِدّیا

َ
َقاِئِم أ

ْ
ا َبْعَد ال چند از نسل دیگر ائمه: »ِإّنَ ِمّنَ

َعَشَر  اْثَنا   
َ

َقال َما 
َ
»ِإّن می باشند:  خالص  شیعه  فقط  و  نیستند  هم  سید  حتی  یا 

ُهْم َقْوٌم ِمْن ِشیَعِتَنا«2. ِکّنَ
َ
 َو ل

ً
 اْثَنا َعَشَر ِإَماما

ْ
ْم َیُقل

َ
 َو ل

ً
َمْهِدّیا

ظهور  بستر  چون  می شود  زمان  آن  مردم  گمراهِی  باعث  نگفتن ها  این  و 
مدعیان دروغین را فراهم می سازد.

نکته 22( محتوای وصیت
پیامبر؟ص؟  آخرین وصیت مکتوب  را  این حدیث  الحسن مضمون  احمد 
المؤمنین؟ع؟  امیر  به  پیامبر  که  آمده  دیگری  روایات  در  درحالی که  می داند، 
کردم و مرا غسل و کفن کردی، مرا بنشان و بپرس و  فرمودند: زمانی که من وفات 
بنویس، و حتی این به عنوان وصیت پیامبر و إمالی ایشان معرفی شده است.
در کتاب بصائر الدرجات بابی با عنوان وصیت پیامبر به امیر المؤمنین؟ع؟ 

کرده و روایات متعددی آورده است3، از جمله: بعد از وفات باز 
امام صادق؟ع؟ فرمودند: رسول خدا؟ص؟ به امیر المؤمنین؟ع؟ فرمود: وقتی 
کن سپس مرا بنشان و آنچه بر  کفنم  من وفات نمودم غسلم بده، حنوطم بزن، 
ِنى 

ْ
ل َنا ِمّتُ َفَغّسِ

َ
ُمْؤِمِنیَن؟ع؟ ِإَذا أ

ْ
ِمیِر ال

َ
 اهَّلِل؟ص؟ ِل

ُ
 َرُسول

َ
تو إمالء می کنم بنویس: »َقال

 َنَعْم«4.
َ

 َقال
َ

ُت َفَفَعل
ْ
 ُقل

َ
ْکُتْب َقال ْیَک َفا

َ
ْمِلى َعل

ُ
ْقِعْدِنى َو َما أ

َ
ى َو أ ّنِ َکّفِ ْطِنى َو  َو َحّنِ

1 . الغیبة )للطویس( کتاب الغیبة للحجة، ص478.

2 . کمال الدین و متام النعمة، ج 2، ص358، ح56.

3 . بصائر الدرجات یف فضائل آل ممد صى اهَّلل علهیم، ج 1، ص282 -  284. وی ده حدیث نقل کرده است.

4 . در کایف نیز دو حدیث با این مضمون نقل کرده است. الکایف )ط - اإلسامیة(، ج 1، ص297، ح7 و 8.
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نکته 23( غسل امام؟ع؟
که امام را فقط امام غسل می دهد لذا بعد از  یکی از عقاید شیعه اینست 
آن  آیا  را غسل دهد، حال  ایشان  که  امامی باشد  باید  دوازدهم؟ع؟  امام  وفات 
گر او امام نیست تنها یک راه می ماند، اینکه  امام همین مهدی اول است؟ و ا
که در این  کار غسل را به عهده بگیرد،  یکی از یازده امام قبلی رجعت نموده و 

صورت با وجود آن امام، نوبت به خالفت مهدی های دوازده گانه نمی رسد.
برای روشن شدن مطلب نکاتی ذکر می شود:

الف( امام را فقط امام غسل می دهد:
کافی باز نموده تا به دیگران بفهماند  کلینی بابی با همین عنوان در  مرحوم 
ْن 

َ
َماَم َل َیِجُب أ کرده: »ِإّنَ اْلِ این از عقاید شیعه است، و مرحوم صدوق روایت 

ُه« 1.
ُ
 ِإَماٌم ِمْثل

َ
ُه ِإّل

َ
ل ُیَغّسِ

ب( آیا مهدی های  دوازده گانه امام هستند؟
ائمه  از  غیر  حدیث  وصیت،  در  دوازده گانه  مهدی های  که  بپذیریم  گر  ا
زیرا  نیستند  امام  آن ها  که  دارد  تصریح  وصیت  متن  می باشند،  دوازده گانه 
از  بعد  و  می شوند  ختم  دوازدهم؟ع؟  امام  به  که  می داند  نفر   12 اماماِن  تعداد 
 ُثّمَ َیُکوُن ِمْن َبْعِدِه اْثَنا 

ً
آن سلسله مهدیین آغاز می گردد: »َفَذِلَک اْثَنا َعَشَر ِإَماما

.» ً
َعَشَر َمْهِدّیا

نتیجه اینکه مهدِی اول امام نیست تا بتواند بدن امام دوازدهم؟ع؟ را غسل 
کند. دهد پس برای غسل ایشان باید امامی رجعت 

امام  از نسل  که  نامه تصریح شده  یارت  ز گفته شود در یک  ممکن است 
ِة  ِئّمَ

َ
ِة َعْهِدَک  َو اْل َک  َو ُوَل ى َوِلّیِ

َ
ِ َعل

ّ
دوازدهم؟ع؟ نیز امامانی خواهند بود: »َو َصل

1 . عیون أخبار الرضا؟ع؟، ج 2، ص246.
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گانه اند.  ِده «1و با توجه به حدیث وصیت، آن امام ها همین مهدی های 12 
ْ
ِمْن ُول

گفت:  اما در پاسخ باید 
 روایات حصر عدد ائمه؟مهع؟ در 12 ما فوق تواتر است و ما قباًل به بعضی 

ً
اوال

کردیم. از آنها اشاره 
ختم  دوازدهم  امام  با  امامت  سلسله  وصیت،  حدیث  تصریح  طبق   

ً
ثانیا

َفَذِلَک   ...  
ً
َمْهِدّیا َعَشَر  اْثَنا  َبْعِدِهْم  ِمْن  َو   

ً
ِإَماما َعَشَر  اْثَنا  َبْعِدی  »َسَیُکوُن  می شود: 

نیستند  امام  مهدی ها  پس   » ً
َمْهِدّیا َعَشَر  اْثَنا  َبْعِدِه  ِمْن  َیُکوُن  ُثّمَ   

ً
ِإَماما َعَشَر  اْثَنا 

َعَشَر  اْثَنا   
ْ

َیُقل ْم 
َ
»ل است:  شده  رد  بصیر   ابو  روایت  در  آنها  امامت  هم چنان که 

یارت  ُهْم َقْوٌم ِمْن ِشیَعِتَنا«2؛ و در این صورت متن وصیت با متن آن ز ِکّنَ
َ
 َو ل

ً
ِإَماما

نامه تعارض پیدا می نماید.
یارت نامه دیگری به جای »من ولده« لفظ »من   شبیه همین متن در ز

ً
ثالثا

از  َبْعِدِه«3 یعنی امامان بعد  ِمْن  ِة  ِئّمَ
َ
اْل َو  َعْهِدِه  ِة  ُوَل ى 

َ
َعل  ِ

ّ
ُهّمَ َصل

َّ
بعده« آمده: »الل

که منطبق بر ائمه رجعت است. امام دوازدهم 
است  الوقوع  قریب  کاماًل  »ولده«  به  »بعده«  لفظ  تصحیف  که  آنجا  از  و 
که از نسل امام دوازدهم امامان  گفت  کرد و  نمی توان به نسخه مصباح اعتماد 

دیگری خواهند بود.
نگفته  که  مردی  از  ناشناس  پیرزن  یک  توسط  نامه  یارت  ز این  طرفی  از 
بود  پیرزنی  رسیده:  ما  بدست  است  زمان  امام  کرده  گمان  ی  راو و  کیست 
مرد  آن  گفت:  پیرزن   ... ام  ائمه  شیعیان  از  من  گفت  هستی؟  که  پرسیدم 

1 . مصباح املتجد و ساح املتعبد، ج1، ص409.

2 . کمال الدین و متام النعمة، ج 2، ص358.

3 . مصباح املتجد و ساح املتعبد، ج1، ص411.
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 ... ُتَها 
ْ
ل

َ
َفَسأ َسْمَراُء  َعُجوٌز  ِفیَها  گفت من می گویم:»َو  کسی؟  گفتم چه  می گوید، 

 
ُ

َها َمْن َیُقول
َ
ُت ل

ْ
 ... َفُقل

ً
َحدا

َ
ْر أ ْم ُتَذّکِ

َ
َک َو ل

َ
 ل

ُ
ْت َیُقول

َ
َنا ِمْن َمَواِلیِهم  ... َفَقال

َ
ْت أ

َ
َفَقال

ُقول «1.
َ
َنا أ

َ
ْت أ

َ
َفَقال

گرفت؟! یارت نامه ای  حال آیا می توان دین خود را از چنین ز
کسی امام مهدی؟ع؟ را غسل می دهد؟ ج( چه 

که می رساند امام حسین؟ع؟ امام  در این باره روایات متعددی وجود دارد 
دوازدهم؟ع؟ را غسل می دهد، از جمله:

َل  َو  اٍل   ِبَدّجَ ْیَس 
َ
ل ُه 

َ
ّن

َ
أ َو  ِفیِه  ُمْؤِمُنوَن 

ْ
ال َیُشّکَ  َل  ى  َحّتَ َخَرَج  َقْد  ُحَسْیَن 

ْ
ال »َهَذا   .1

ُه 
َ
ّن

َ
أ ُمْؤِمِنیَن 

ْ
ال وِب 

ُ
ُقل ِفى  َمْعِرَفُة 

ْ
ال ِت  اْسَتَقّرَ َفِإَذا  ْظُهِرِهْم 

َ
أ َبْیَن  َقاِئُم 

ْ
ال ُة  ُحّجَ

ْ
ال َو  َشْیَطاٍن 

َحُدُه ِفى 
ْ
ُطُه َو َیل ُنُه َو ُیَحّنِ ُه َو ُیَکّفِ

ُ
ل ِذی ُیَغّسِ

َّ
َمْوُت َفَیُکوُن ال

ْ
َة ال ُحّجَ

ْ
ُحَسْیُن؟ع؟ َجاَء ال

ْ
ال

.2» َوِصّىُ
ْ
 ال

َ
َوِصّىَ ِإّل

ْ
ُحْفَرِتِه َو َل َیِلى ال

گفته وصی را باید وصی  که در این روایت  کند  کسی اشکال  ممکن است 
نباشند  خاص  معنای  به  امام  گانه  دوازده  مهدی های  فرض  بر  و  دهد  غسل 
که هستند پس مهدی اول می تواند امام دوازدهم را غسل دهد چون  ولی وصی 
امام حسین؟ع؟ غسل داده  و مهدی دوازدهم هم توسط  هر دو وصی هستند 

می شود چون هر دو وصی هستند.
که: اما جواب این است 

روایات متواتر تعداد اوصیاء دوازده تن معین شده پس مهدی های  در   
ً
اوال

وصیی  که  شده  تصریح  نسخه ها  بعضی  در  ثانیًا  نیستند،  وصی  گانه  دوازده 
ُه«3 و قطعًا 

ُ
َوِصُى  ِمْثل

ْ
 ال

َ
َوِصَى  ِإّل

ْ
مثل وصی قبلی باید او را غسل دهد: »َل َیِلى ال

1 . مجال األسبوع بمکال العمل املشروع، ص495 -497.

2 . الکایف )ط - اإلسامیة(، ج 8، ص206، ح250.

یل الیات الظاهرة یف فضائل العترة الطاهرة، ص272. 3  . تأو
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مهدی دوازدهم؟ع؟ پایین تر از امام حسین؟ع؟ است.
َکَما   

ً
َنِبّیا َسْبُعوَن  َمَعُه  َو  َمَعُه،  وا 

ُ
ُقِتل ِذیَن 

َّ
ال ْصَحاِبِه 

َ
أ ِفى  ُحَسْیُن؟ع؟ 

ْ
ال  

ُ
»ُیْقِبل  .2

ُحَسْیُن؟ع؟ 
ْ
َخاَتَم 1، َفَیُکوُن ال

ْ
َقاِئُم؟ع؟ ال

ْ
ْیِه ال

َ
ُبِعُثوا َمَع ُموَسى ْبِن ِعْمَراَن؟ع؟، َفَیْدَفُع ِإل

َکْفَنُه َو َحُنوَطُه )َو ُیَواِری ِبِه ِفى  ُحْفَرِتِه(«2. ُه َو 
َ
ِذی َیِلى ُغْسل

َّ
ُهَو ال

که مرحوم حر عاملی احتمال داده  و به خاطر همین مطلِب واضح است 
ى اْبِنِه«، تصحیف 

َ
ْمَها ِإل ِ

ّ
ُیَسل

ْ
َوَفاُة َفل

ْ
کلمه »إبنه« در عبارت وصیت: »َفِإَذا َحَضَرْتُه ال

کتاب غیبت قرن دهم »أبیه« ثبت  »أبیه« باشد - هم چنان که در نسخه خطی 
شده است - پس حدیث وصیت می گوید: امام دوازدهم؟ع؟ خالفت را تسلیم 
که در آن زمان سه نام دارد، و این روایت همان  پدرش امام حسین؟ع؟می کند 

مسأله رجعت را تایید می کند3.
امام  که  اینست  روایات  این  مراد  می گویند  الحسن  احمد  پیروان  البته 
زیرا  نیست  درست  این  اما  می دهد.  غسل  را  دوازدهم  مهدی  حسین؟ع؟ 
نیست پس  امام  اول  کردیم طبق متن وصیت، مهدی  ثابت  که  اواًل همانطور 
ی  که امام حسین؟ع؟ و نمی تواند امام دوازدهم را غسل دهد در نتیجه آن کسی 

را غسل می دهند امام دوازدهم است نه مهدی دوازدهم.
که امام حسین؟ع؟ حضرت حجت را غسل  ً تعبیر روایت اول اینست 

ثانیا
طبق  و  ُه« 

ُ
ل ُیَغّسِ ِذی 

َّ
ال َفَیُکوُن  َمْوُت 

ْ
ال َة  ُحّجَ

ْ
ال َجاَء  ُحَسْیُن؟ع؟ 

ْ
ال ُه 

َ
ّن

َ
»أ می دهند: 

روایات فراوان، »حجت« نام اختصاصی امام دوازدهم می باشد: از جمله:
ٍد؟مهع؟«4 ُة ِمْن آِل ُمَحّمَ ُحّجَ

ْ
وا ال

ُ
 ُقول

َ
ُت َفَکْیَف َنْذُکُرُه َفَقال

ْ
»ُقل

یادة: فیلقاه املوت. 1 . یف نسخة »س« ز

2 . خمتصر البصائر، ص165 -  166.

3 . اإلیقاظ من اهلجعة بالبرهان عى الرجعة، ص404.

4 . الکایف )ط - اإلسامیة(، ج 1، ص328، ح13و ص332 -  333، ح1.
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ِد ْبِن َعِلّىِ ْبِن ُموَسى ْبِن َجْعَفر...«1 َحَسِن  ْبِن َعِلّىِ ْبِن ُمَحّمَ
ْ
ُة ْبُن  ال ُحّجَ

ْ
»ُوِلَد َوِلّىُ اهَّلِل ال

 2» َحَسِن  ْبِن َعِلّىٍ
ْ
ُةْبُن  ال ُحّجَ

ْ
»َوال

ی« 3 َکْوَکٌب ُدّرِ ُه 
َ
ّن

َ
َکأ َقاِئِم ِفى َوْسِطِهْم 

ْ
َحَسِن  ال

ْ
ِةْبِن  ال ُحّجَ

ْ
»َوال

ة«4 ِئّمَ
َ
َحَسِن  ْبِن َعِلّىٍ أ

ْ
ِةْبِن  ال ُحّجَ

ْ
»َوال

َحّقُ َمَعُهْم«5
ْ
َوال َحّقِ

ْ
ْبَراٌرُهْم َمَع ال

َ
ٌة أ ِئّمَ

َ
َحَسِن  أ

ْ
ُةْبُن  ال ُحّجَ

ْ
»َوال

اْثَناَعَشَر  َفَهِذِه  ؟ع؟  َعِلّىٍ ْبِن  َحَسِن  
ْ
ال ُةْبُن   ُحّجَ

ْ
ال اْبُنُه  َفَبْعَدُه  َحَسُن 

ْ
ال َمَضى  »َفِإَذا 

ى َعَدِد ُنَقَباِء َبِنى ِإْسَراِئیل «6.
َ
 َعل

ً
ِإَماما

َیِلى  »َل  شده:  نقل  این گونه  اآلیات  تاویل  کتاب  در  اول  روایت  متن   
ً
ثالثا

مثل  وصی ایی  مگر  نمی دهد  غسل  را  وصی  یعنی  ُه «7 
ُ
ِمْثل َوِصُى  

ْ
ال  

َ
ِإّل َوِصّىَ 

ْ
ال

خودش، هم چنان که در چند روایت دیگر همین تعبیر آمده: 
ُه«8

ُ
 ِإَماٌم  ِمْثل

َ
ُه ِإّل

َ
ل ْن ُیَغّسِ

َ
َماَم َل َیِجُب أ  ِإّنَ اْلِ

ُ
ا َنُقول

َ
»ِإّن

ُه «9
ُ
 ِإَماٌم  ِمْثل

َ
ُه ِإّل

ُ
ل َماَم َل ُیَغّسِ »َفِإّنَ اْلِ

وینا عن آبائک ان المام ل یلى أمره اذا مات إّل امام  مثله «10. »ر
که مهدی دوازدهم - بر فرض صحتش - پایین تر از امام  این در حالی است 

1 . کمال الدین و متام النعمة، ج 2، ص474.

2 .مهان، ج 2، ص507.

3 . عیون أخبارالرضا؟ع؟، ج 1، ص58.

4 . من ل حیضره الفقیه ج 1 ص327

5 . کفایةاألثر یف النص عى األمئة اإلثی عشر ص177

6 . مهان، ص14

یل الیات الظاهرة یف فضائل العترة الطاهرة ص272  7 . تأو

8 . عیون أخبار الرضا؟ع؟  ج 2 ص246

9 . الرائج و اجلرائح ج 1 ص264 

10 . اثبات الوصیة ص207
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به معنای  امامت  که مثل خودش دارای  کسی  ایشان  حسین؟ع؟ است؛ پس 
که همان امام دوازدهم؟ع؟ است. خاص باشد را غسل خواهد داد 

در  و  می دهد  غسل  را  قائم  حسین؟ع؟  امام  که  آمده  دوم  روایت  در   
ً
رابعا

که قرار است با قیام خود عدل و داد  کسی است  م بر 
َ
روایات ما لفظ »القائم« عل

که به زعم احمد الحسن، همان مهدی اول می باشد  کند  را در عالم حکمفرما 
لذا ربطی به مهدی دوازدهم ندارد.

که امام حسین؟ع؟ بعد  کنار، در بعضی روایات تصریح شده  این همه به 
می کشد  را  سفیانی  که  کسی  همان  و  الحسن؟ع؟  بن  حجة  دوازدهم  امام  از 

رجعت می کند، از جمله:
را زنده  کرد خدا ما  که قائم ما ظهور  الف(امام حسین؟ع؟ فرمودند: زمانی 

کیست؟ فرمودند: حجة بن الحسن:  می کند ... پرسیدند قائمتان 
»قال الحسین بن على بن ابی طالب قبل ان یقتل بلیلة واحدة ... ثم یخرجنا اهَّلل 
و  السلسل  فى  انتمنشاهدهم  و  انا  و  الظالمین  من  قائمنافینتقم  یظهر  حین  کم  اّیا و 
ل و انواع العذاب و النکال. فقیل له: من قائمکم یا بن رسول اهَّلل؟ قال: السابع  الغل
من ولد ابنى محمدبن على الباقر و هو الحجة بن الحسن بن على بن محمد بن على 
بن موسى بن جعفر بن محمد بن على ابنى و هو الذی یغیب مدة طویلة، ثم یظهر و 

کما ملئتجورا و ظلما«1. یمل الرضقسطا و عدل 
سپس  و  می کشند  را  سفیانی  مهدی،  لشکر  فرمودند:  صادق؟ع؟  ب(امام 

حسین بن علی؟ع؟ ظهور می نماید: 
ى 

َ
َعل َسَراَیاُه   »َتُثوُر  ؟ع؟: 

َ
َقال ؟ع؟؟  َمْهِدّیُ

ْ
ال  

ُ
َیْعَمل َذا  َما  ِدی  َسّیِ َیا   :

ُ
ل

َ
ُمَفّض

ْ
ال  

َ
َقال

ْبُن  ُحَسْیُن 
ْ
ال َیْظَهُر  ُثّمَ  ْخَرِة.  الّصَ ى 

َ
َعل َیْذَبُحوَنُه  َو  ُخُذوَنُه 

ْ
َفَیأ ِدَمْشَق،  ى 

َ
ِإل ْفَیاِنّىِ  الّسُ

1 . اثبات الرجعه، فضل بن الشاذان النیشابوری، ص36، خمتصرکفایة املهتدی، السید املیر لوحی، ص105 - 106، ح19.
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وا 
ُ
ِذیَن ُقِتل

َّ
ْصَحاِبِه ال

َ
- أ

ً
یٍق، َو اْثَنْیِن َو َسْبِعیَن َرُجل َف ِصّدِ

ْ
ل

َ
؟ع؟ ِفى اْثَنْى َعَشَر أ َعِلّىٍ

َمَعُه َیْوَم َعاُشوَراء...«1.
به  می تواند  سپس،  معنای  به   » »ُثّمَ می گویند:  احمد  پیروان  بعضی  البته 
که منطبق با زمان مهدی دوازدهم است مثل  یادی باشد  معنای مدت خیلی ز
که بین  ْیِه ُتْرَجُعوَن «2 

َ
که می فرماید: »ُثّمَ  ُیِمیُتُکْم  ُثّمَ ُیْحِییُکْم ُثّمَ ِإل گفتار خدا  این 

مردن و سپس زنده شدن انسان ها هزاران سال فاصله است.
غافل از اینکه:

یاد از  یاد، و عرب برای فاصله ز کم می آید نه فاصله ز « برای فاصله   »ُثّمَ
ً
اوال

کار  یاد به  «، اما اینکه در آیه مذکور برای فاصله ز »سوف« استفاده می کند نه »ُثّمَ
که زمان و زمانیات در افعال خدا راه ندارد برای همین  رفته، از این جهت است 
است:  شده  تعبیر  ماضی  صیغه  با  قیامت  روز  وقایع  از  قرآن  در  که  فراوان  چه 
گذشته  «3، یا از 

ً
َرُکْم َتْطِهیرا َبْیِت َو ُیَطّهِ

ْ
 ال

َ
ْهل

َ
ْجَس أ یُد اهَّلُل ِلُیْذِهَب  َعْنُکُم  الّرِ ما ُیِر

َ
»ِإّن

ْعداًء«4.
َ
ُهْم  أ

َ
کاُنوا ل اُس  با صیغه مضارع سخن رفته است: »َو ِإذا ُحِشَر الّنَ

که دارد وقایع ظهور امام دوازدهم؟ع؟ را پشت سر هم  از سیاق روایت   
ً
ثانیا

که ظهور امام حسین؟ع؟ هم متصل به وقایع  کاماًل مشخص است  می شمرد 
ظهور می باشد.

نکته 24( نکومت مهدیین
اول  مهدِی  دوازدهم؟ع؟،  امام  از  بعد  حکومت  صاحب  حدیث،  این  در 

1 . خمتصر البصائر ، ص454 -  455.

2 . بقره: 28

3 . احزاب: 33

4 . احقاف: 6
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از نسل ایشان معرفی شده، درحالی که این با روایات رجعت مبنی بر بازگشت 
امام دوازدهم؟ع؟ بلکه حتی  از  ایشان بعد  کردن  امام حسین؟ع؟ و حکومت 

وصی بودن ایشان نسبت به امام دوازدهم ناسازگار است، از جمله:
کسی  الف( امام حسین؟ع؟ قبل از شهادت به اصحابش فرمود: من اولین 
که زمین برایم شکافته شده، بیرون می آیم و این بیرون آمدن من همزمان  هستم 
و زنده شدن رسول خداست ... سپس  و قیام قائم ما  المؤمنین  امیر  با خروج 

محمد؟ص؟ پرچم و شمشیرش را به قائم ما می دهد: 
َتْنَشّقُ  َمْن   

َ
ل ّوَ

َ
أ ُکوُن 

َ
َفأ  ...  

َ
ُیْقَتل ْن 

َ
أ  

َ
َقْبل ْصَحاِبِه 

َ
ِل ؟ع؟  َعِلّىٍ ْبُن  ُحَسْیُن 

ْ
ال  

َ
»َقال

ُمْؤِمِنیَن؟ع؟ َو ِقَیاَم َقاِئِمَنا َو َحَیاَة 
ْ
ِمیِر ال

َ
ْخُرُج َخْرَجًة ُیَواِفُق َذِلَک َخْرَجَة أ

َ
ْرُض َفأ

َ
َعْنُه اْل

ِفى  ْیِه 
َ
َعل اهَّلُل  َمّنَ  َمْن  َجِمیُع  َو  ِخى 

َ
أ َو  َنا 

َ
أ َو  َعِلّىٌ  َو  ٌد  ُمَحّمَ ّنَ 

َ
َیْنِزل

َ
ل ...َو  َرُسوِل اهَّلِل؟ص؟ 

ٌد؟ص؟  ُمَحّمَ ّنَ  َیُهّزَ
َ
ل ُثّمَ  وٌق 

ُ
َمْخل َیْرَکْبَها  ْم 

َ
ل ُنوٍر  ٍق ِمْن 

ْ
ُبل َخْیٍل  ّبِ  الّرَ َحُموَلٍت ِمْن َحُموَلِت 

ا َنْمُکُث  ِمْن َبْعِد َذِلَک َما َشاَء اهَّلل «1.
َ
ى َقاِئِمَنا َمَع َسْیِفِه ُثّمَ ِإّن

َ
ُه ِإل َیْدَفَعّنَ

َ
ِلَواَءُه َو ل

می شود  خارج  قبر  از  که  کسی  اولین  پرسیدند  صادق؟ع؟  امام  از  ب( 
َمْن   

ُ
ل ّوَ

َ
أ َمْن  ُه: 

َ
ل  

َ
که پشت سر قائم خارج می شود: »ِقیل کیست؟ فرمود: حسین 

َقاِئِم؟ع؟«2.
ْ
َثِر ال

َ
ى أ

َ
ُحَسْیُن ؟ع؟، َیْخُرُج  َعل

ْ
: ال

َ
َیْخُرُج؟ َقال

که خارج شده ...  ج( امام صادق؟ع؟ فرمودند: حسین؟ع؟ را می شناسند 
و حجت قائم؟ع؟ در میانشان است ... پس زمانی که وفات حجت؟ع؟ برسد، 
غسل  زیرا  می گیرد  عهده  به  را  ی  و دفن  و  کفن  داده،  غسل  را  او  حسین؟ع؟ 

وصی را فقط وصی به عهده می گیرد: 
َل  َو  اٍل   ِبَدّجَ ْیَس 

َ
ل ُه 

َ
ّن

َ
أ َو  ِفیِه  ُمْؤِمُنوَن 

ْ
ال َیُشّکَ  َل  ى  َحّتَ َخَرَج  َقْد  ُحَسْیَن 

ْ
ال »َهَذا 

1 . الرائج و اجلرائح، ج 2، ص848 -  849، ح63.

2 . خمتصر البصائر، ص165، ح39 و منتخب األنوار املضیئة یف ذکر القائ الجة؟ع؟، ص201.
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ُه 
َ
ّن

َ
أ ُمْؤِمِنیَن 

ْ
ال وِب 

ُ
ُقل ِفى  َمْعِرَفُة 

ْ
ال ِت  اْسَتَقّرَ َفِإَذا  ْظُهِرِهْم 

َ
أ َبْیَن  َقاِئُم 

ْ
ال ُة  ُحّجَ

ْ
ال َو  َشْیَطاٍن 

َحُدُه ِفى 
ْ
ُطُه َو َیل ُنُه َو ُیَحّنِ ُه َو ُیَکّفِ

ُ
ل ِذی ُیَغّسِ

َّ
َمْوُت َفَیُکوُن ال

ْ
َة ال ُحّجَ

ْ
ُحَسْیُن؟ع؟ َجاَء ال

ْ
ال

.1» َوِصّىُ
ْ
 ال

َ
َوِصّىَ ِإّل

ْ
ُحْفَرِتِه َو َل َیِلى ال

گر بگویند مراد از قائم، مهدی دوازدهم است پاسخش داده شد. و ا
حجت  گفته  حدیث  که  می گوینددرست  بصری  احمد  یاران  بعضی  بله 
قائم، ولی مرادش حجت قائم نیست، و در این باره به روایاتی تمسک می کنند، 

از جمله:
الف( به حدیثی از کتاب معانی االخبار تمسک می کنند که امیرالمؤمنین؟ع؟ 
ویران  را  کرد و حتمًا دمشق  فرمودند: من حتمًا منبری در مصر نصب خواهم 
همه  و  می کنم  اخراج  عرب  محله های  از  را  نصاری  و  یهود  یقینًا  و  می نمایم 

عرب را با همین عصایم میرانم.
می دهی؟  خبر  مردنت  از  بعد  شدنت  زنده  از  داری  تو  انگار  گفت:  عبایه 
کارها را  حضرت فرمودند: هیهات عبایه تو اشتباه فهمیدی، مردی از من این 
کرد: »فقال: هیهات  یا عبایة ذهبت فی غیر مذهب یفعله رجل منی«2. خواهد 
را  کارها  ابتدا می  فرماید من همه این  ببینید حضرت علی  آنها می گویند: 
کارهاست، پس امام حسین؟ع؟  می کنم، بعد می فرماید فرزندم متصدی این 
که می گوید من در زمان امام دوازدهم؟ع؟می آیم می تواند مرادش فرزندی از  هم 

فرزندان امام دوازدهم؟ع؟باشد.
اما غافل از اینکه:

اوالً  ترجمه ای که آنها از حدیث کرده اند، طبق نسخه کتاب »ایقاظ« است، 

1 . الکایف )ط - اإلسامیة(، ج 8، ص206 ، ح250، تفسیر العیایش،  ج 2، ص281، ح20.

2 . اإلیقاظ من اهلجعة بالبرهان عى الرجعة، ص423.
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کتاب معانی االخبار حضرت  یعنی  درحالی که مطابق مصدر اصلِی حدیث 
که مرد دیگری  کردی  کالم من برداشت  فرموده اند: هیهات عبایه تو چیزی از 
ُه 

ُ
 َهْیَهاَت  َیا َعَباَیُة َذَهْبَت ِفى َغْیِر َمْذَهٍب َیْعِقل

َ
کالم من نمی فهمد: »َفَقال آن را از 

کالم هیچ ربطی به استدالل آنها ندارد. ى«1 و این   ِمّنِ
ٌ

َرُجل
کدام مقدم است؟ مسلمًا نسخه اصل، مقدم  حال از میان این دو نسخه 
کتاب »ایقاظ«  که در  که از اصل نقل می کند، از طرفی از آنجا  بر نسخه ایست 
بیشتر  اصل  نسخه  به  ما  اطمینان  کرده،  ثبت  اشتباه  هم  را  حدیث  صدر 
کتاب ایقاظ چنین است: من حتمًا در مصر منبری  می شود. صدر حدیث در 
االخبار  معانی  کتاب  خود  در  درحالی که   ،»

ً
منبرا بمصر  »لبنین  می کنم:  نصب 

« و چون 
ً
ک می کنم: »َلِتَیّنَ ِبِمْصَر ُمِبیرا این گونه ثبت شده: من یقینًا مصر را هال

در جمله بعدی نیز از خراب کردن دمشق سخن می گویند مشخص می شود که 
«، غیر از اینکه نصب 

ً
 َحَجرا

ً
ْنُقَضّنَ ِدَمْشَق َحَجرا

َ
همین نسخه صحیح است: »َو َل

منبر در مصر چه معنایی دارد، و آنچه با مصر سازگار می باشد، خراب شدن آن 
کرده اند. و از طرف سوم  که مردمش بر محمد بن ابی بکر  بواسطه ظلمی است 
گر نسخه »یفعله« باشد باید ضمیر را مونث می آورد یعنی: »یفعلها« چون مرجع  ا
که حضرت فرمودند، و در زبان عربی، وقتی ضمیری  کاری است  آن، هر چهار 

گردد حتمًا باید مونث آورده شود. به چند چیز بر 
که اینها بیان می کنند،  که متن نسخه، همانی است  ً بر فرض بپذیریم 

ثانیا
انکار  از مرگ  بعد  را  زنده شدن خود  این نسخه حضرت علی؟ع؟ صریحًا  در 

َنـا َقـاِئٌ 
َ
ْؤِمِنـَن؟ع؟ َو ُهـَو مسـجل  ]ُمْشـَتٍک [ َو أ ُ ِمیـَر الْ

َ
ْعـُت أ : َسِ

َ
َسـِدّیِ َقـال

َ ْ
1 . مـن کامـل حدیـث چنـن اسـت: َعـْن َعَباَیـَة األ

َعـَرَب 
ْ
ُسـوَقّنَ ال

َ َ
َعـَرِب َو أل

ْ
ِ ُکـَوِر ال

ّ
َصـاَرى ِمـْن ُکل ـوَد َو الّنَ هَیُ

ْ
ْخِرَجـّنَ ال

ُ َ
 َو أل

ً
 َحَجـرا

ً
ْنُقَضـّنَ ِدَمْشـَق َحَجـرا

َ َ
 َو أل

ً
ْصـَر ُمِبیـرا ِتـَنَّ مِبِ

َ
ْیـِه: »ل

َ
َعل

اَت  َیا َعَباَیـُة َذَهْبَت یِف َغْیِر َمْذَهٍب   َههْیَ
َ

وُت َفَقال َیـا َبْعَد َما َتُ ْ َک حتَ ّنَ
َ
ِبُرَنا أ ْ ـَک تُ ّنَ

َ
ْؤِمِنـَن َکأ ُ ِمیـَر الْ

َ
ـُه َیـا أ

َ
ـُت ل

ْ
 ُقل

َ
ِبَعَصـاَی َهـِذِه َقـال

«. معـان األخبـار، ص406 -  407، ح82.  ِمـّیِ
ٌ

ـُه َرُجـل
ُ
َیْعِقل
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است.  تعارض  در  المؤمنین؟ع؟  امیر  رجعت  روایات  انبوه  با  این  و  نموده اند، 
آن  نقل  از  بعد   - حدیث  این  کننده  نقل  تنها   - صدوق  شیخ  همین  برای  و 
می نگارد: امیر المؤمنین؟ع؟ در این  حدیث با عبایه، و در حدیث قبل با ابن 
گفته، چون آن دو نمی توانستند اسرار آل محّمد )از  کّواء به طریق تقّیه سخن 

کنند:  جمله رجعت( را درک 
»قال مصنف هذا الکتاب رضى اهَّلل عنه إن أمیر المؤمنین؟ع؟ اتقى عبایة السدی 
محتملین  غیر  کانا  نهما  ل السابق  الحدیث  فى  الکواء  ابن  اتقى  و  الحدیث  هذا  فى 

لسرار آل محمد؟ع؟«1.
البته بعضی پیروان احمد می گویند وقتی عبایه قابلیت فهم این مطلب را 
نداشته و باید از او تقیه می شده، مگر امام مجبور بودند این کالم را به او بگویند 
وقتی  چون  نیست  وارد  اشکال  این  درحالی که  کنند؟  عوضش  تقیه  با  بعد  و 
ی ظرفیت  گر خود راو امام مطلبی می گویند برای نقل به دیگران می گویند، لذا ا
بدست  ی  راو همان  توسط  کالم  این  درحالی که  می نمایند  تقیه  او  از  نداشت 
که پیامبر؟ص؟ بدان  که می فهمند می رسد، و این همان حقیقتی است  افرادی 
ْفَقُه  ِمْنُه «2.

َ
ى َمْن ُهَو أ

َ
تصریح فرمودند: »ُرّبَ َحاِمِل ِفْقٍه َغْیُر َفِقیٍه َو ُرَب  َحاِمِل  ِفْقٍه  ِإل

بعد  که  نگفتند  عبایه  شخص  به  را  حدیث  این  حضرت  اینکه  از  غیر 
کنند، بلکه عبایه می گوید: شنیدم حضرت چنین  بخواهند از شخص او تقیه 
که عبایه هم شنیده، پس  کالم را می گفتند  فرمود، یعنی حضرت داشتند این 
که چند نفر از جمله عبایه در آن بوده اند و  گفته شده  این سخن در مجلسی 

کند. فقط او نتوانسته درکش 

1 . مهان.

2 . الکایف )ط - اإلسامیة(، ج 1، ص403، ح1 و ص404، ح2.
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امام صادق؟ع؟  ائمه متعدد دیده می شود؛ مثاًل  و چنین رفتاری در سیره 
فرمودند: من آنچه در آسمان ها و زمین و بهشت و جهنم و هر چه بوده و هر چه 
کالم برای شنودگان خیلی بزرگ آمد،  که دیدند این  خواهد بود را می دانم، بعد 
فرمودند: اینها را از قرآن می دانم خداوند فرموده: در قرآن تبیان هر چیزی هست: 
ُم َما ِفى 

َ
ْعل

َ
ِة َو أ َجّنَ

ْ
ُم َما ِفى ال

َ
ْعل

َ
ْرِض َو أ

َ
َماَواِت َو َما ِفى اْل ُم َما ِفى الّسَ

َ
ْعل

َ
ى َل »ِإّنِ

َمْن  ى 
َ
َعل َکُبَر  َذِلَک  ّنَ 

َ
أ ى 

َ
َفَرأ ُهَنْیَئًة  َمَکَث  ُثّمَ   

َ
َقال َیُکوُن  َما  َو  َکاَن   َما  ُم  

َ
ْعل

َ
أ َو  اِر  الّنَ

 ِفیِه ِتْبَیاُن 
ُ

 َیُقول
َّ

 ِإّنَ اهَّلَل َعّزَ َو َجل
َّ

ِکَتاِب اهَّلِل َعّزَ َو َجل  َعِلْمُت َذِلَک ِمْن 
َ

َسِمَعُه ِمْنُه َفَقال
ِ َشْى ٍء1«2.

ّ
ُکل

کید - و استفاده از نون مشّدد   حضرت علی؟ع؟ تمام این افعال را با تا
ً
ثالثا

 ،» ُسوَقّنَ
َ َ
ْخِرَجّنَ ... أل

ُ َ
ْنُقَضّنَ ... أل

َ َ
ِتَیّنَ ... أل

َ
د - به خود نسبت می دهند: »آل موِکّ

باید  لذا  نبود؟!  خودم  منظورم  بگویند  پایان  در  که  است  معقول  چطور  پس 
کرده اند. که در پایان تقیه  پذیرفت 

جاهای  در  چگونه  نمی دانند  حجت  را  واحد  خبر  که  احمد  پیروان   
ً
رابعا

مختلف به روایات بی سند یا منفرد استدالل می نمایند.
مطلبی  که  زمانی  می گوید:  که  می کنند  تمسک  کافی  از  حدیثی  به  ب( 
بود  یا فرزند فرزندش  گفتیم، و آن مطلب در فرزندش  از خودمان  درباره مردی 
وا   ُتْنِکُر

َ
ِدِه َفل

َ
ِد َول

َ
ْو َول

َ
ِدِه أ

َ
َکاَن ِفى َول  َو 

ً
ا َشْیئا ُجِل ِمّنَ َنا ِفى الّرَ

ْ
اعتراض نکنید:»ِإَذا ُقل

َذِلک «3.
غافل از اینکه:

1 . لعله نقل باملعی فان یف املصاحف»تبیانا لکل یش ء« أو کان یف قراءهتم؟ع؟.

2 . الکایف )ط - اإلسامیة(، ج 1، ص261، ح2.

3 . مهان، ج 1، ص535، ح1.
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یا قطعی الصدور نیست و نمی تواند مستند اعتقاد  این حدیث متواتر   
ً
اوال

گفته نشده  گیرد و در احادیث اهل بیت؟مهع؟ نیز هیچ بیانی در مورد امامی  قرار 
واقفیه  طریق  از  آنچه  اال  باشد  افتاده  اتفاق  فرزندش  فرزند  یا  فرزندش  در  که 

که امام صادق؟ع؟ فرمودند:  کاظم؟ع؟ رسیده است  درباره امام 
ِبی 

َ
ى أ

َ
َشاَر ِبَیِدِه ِإل

َ
ْیِف َو أ ِة َو َصاِحُب الّسَ ّمَ

ُ
ّنَ اْبِنى َهَذا َقاِئُم َهِذِه اْل

َ
َمْحُتوِم أ

ْ
»ِمَن ال

ُهَو  َو  َمْحُتوِم 
ْ
ال ِمَن  ُهَو  َو  َقاِئُم 

ْ
ال ُهَو  َحَسِن؟ع؟ 

ْ
ال َبا 

َ
أ َیْعِنى  َهَذا  »اْبِنى  و:  َحَسِن؟ع؟« 1 

ْ
ال

 َو َجْور«2 و: »َو اهَّلِل اْبِنى َهَذا َل َیْخُرُج ِمَن 
ً
ما

ْ
َکَما ُمِلَئْت ُظل  َو َعْدًل 

ً
َها ِقْسطا

ُ َ
ِذی َیْمل

َّ
ال

ْیَماٍن 
َ
أ َث 

َ
َثل  

ً
َجْورا َو   

ً
ما

ْ
ُظل ُمِلَئْت  َکَما  َعْدًل  َو   

ً
ِقْسطا ِبِه  ْرَض 

َ
اْل اهَّلُل   

َ َ
َیْمل ى  َحّتَ ْنَیا 

ُ
الّد

َیْحِلُف ِبَها«3.
گفتن چنین بیاناتی از  گرفت. اما ظاهرًا  و همین روایات، مستنِد واقفیه قرار 
که امام صادق؟ع؟ می دانستند بعد از ایشان دو انحراف بزرگ  آن جهت بوده 
این  با  لذا  داد،  خواهد  رخ  افطح  عبداهّلل  و  اسماعیل  فرزندشان  دو  به  نسبت 
کیدات می خواستند تمام توجه شیعیان را به فرزندشان موسی جلب نمایند،  تا
و  کاظم؟ع؟  امام موسی  از رخداد انحراف درباره  برای جلوگیری  از آن طرف  و 
توهم اینکه ایشان همان قائم است، احادیث مورد استناد پیروان احمد را نیز 
گفتم موسی قائم یا صاحب سیف است ممکن است  گر من  که ا کردند  بیان 

کاظم؟ع؟. کاظم؟ع؟ باشد نه خود امام موسی  منظورم مردی از نسل امام 
خویش  امامت  برای  قضیه  همین  به  رضا؟ع؟  امام  خود  هم چنان که 

استدالل نمودند: 

1 . الغیبة )للطویس( کتاب الغیبة للحجة، ص48.

2 .مهان، ص48.

3 .مهان، ص50.
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ُه 
َ
ل َفَوَهَب   

ً
َکرا َذ َک 

َ
ل َواِهٌب   ى  ّنِ

َ
أ ِعْمَراَن  ى 

َ
ِإل ْوَحى 

َ
أ  

َ
َعل َو   

َّ
َجل اهَّلَل  ّنَ 

َ
َعِلْمَت َ أ َما   

َ
»أ

ِبی َشْى ٌء َواِحٌد«1.
َ
َنا َو أ

َ
َیَم ... أ َیَم ِعیَسى، َفِعیَسى ِمْن َمْر َیَم، َفَوَهَب ِلَمْر َمْر

لذا این احادیث مربوط به امامان دیگر و حضرت قائم موعود؟ع؟ نیست 
بلکه منحصر به امام موسی؟ع؟ و در جهت مقابله با استناد واقفیه به احادیث 

قائمیت ایشان صادر شده است.
ً این حدیث و شبیه آن درباره مطالبی سخن می گوید که به عنوان معیار 

ثانیا
شناخت معرفی نشده باشد چون رخداد بداء در چنین مطالبی باعث گمراهی 
دوازدهم؟ع؟  امام  زمان  در  حسین؟ع؟  امام  خروج  درحالی که  می گردد،  افراد 

معیار شناخت امام دوازدهم؟ع؟ از مدعیان دروغین است.
درباره  چیزی  رخداد  از  ایشان  حجت  یا  خدا  می شود  گاهی  آنکه:  توضیح 
یا  فرزند آن شخص  با لفظی دو پهلو خبر می دهند درحالی که مرادشان  کسی 
که خدا به عمران پدر مریم  فرزند فرزند اوست. مثاًل در صدر همین روایت آمده 
که من به تو فرزند مذکری عطا می کنم و او را پیامبر قرار می دهم،  وحی فرستاد 
که  کرد  صومعه  نذر  را  خود  جنین  خبر،  همین  حساب  ی  رو هم  او  همسر  و 
که فرزندش دختر است  فقط پسرها در آن راه می یافتند. اما بعد از زایمان دید 

درحالی که بشارت خدا در مورد فرزند مریم بود یعنی فرزنِد فرزند.
خوب در این قضیه خدا فقط به عمران چنین خبری داد و عمران هم به 

کسی نشد. گمراهی  گفت لذا وقوع بداء موجب  همسرش 
این  االنبیاء2 - عمران  کتاب قصص  نقل منفرد  که - طبق  بپذیریم  گر  ا و 
معیار شناخت حق  برای عمران،  پسر  تولد  باز چون  گفته،  ای  به عده  را  خبر 

1  . رجال الکیش - إختیار معرفة الرجال، ص466، رقم885.

2 . قصص األنبیاء؟مهع؟ )للراوندی(، ص215.



|  158     |     لوح و قلم

بوده، و حامله شدن همسر  ثابت  زیرا نبوت عمران  قرار داده نشده -  باطل  از 
گمراهی  باعث  وعده  این  در  بداء  وقوع   - داده  رخ  الهی  اعجاز  به  نیز  پیرش 
کسانی بودند  کذب عمران شدند  که با تولد مریم قائل به  نبوده، و آن دسته نیز 
که عمران خبر از  گمراه بودند و به اعجاز ایمان نداشتند و اال همین  که از قبل 
حامله شدن همسر پیرش داده بود و او هم به اذن خداوند باردار شده بود برای 

کفایت می کرد. تصدیق عمران 
یـا حجـت او مطلبـی را بـه عنـوان معیـار شـناخت چیـز دیگـر  گـر خـدا  امـا ا
گمراهـی تمـام  کننـد ولـی مرادشـان مطلـب دیگـری باشـد، ایـن باعـث  معرفـی 
کـه آن معیـار را شـنیده اند، و چنیـن چیـزی از خـدای متعـال  کسـانی می شـود 

نمی شـود. بندگانـش  گمراهـی  باعـث  حکیـم  خـدای  و  نیسـت  معقـول 
حجتش  یا  خدا  که  است  جایی  به  مربوط  این  گفتیم،  که  همانطور   

ً
ثالثا

نوه هم می شود،  که شامل  کرده باشند مثل لفظ فرزند  با لفظی دو پهلو تکلم 
که  که لفظ دارای یک معنای صریح است مثل موضوع مورد بحث  نه جایی 

می فرماید: حسین؟ع؟ در زمان حجة بن الحسن؟ع؟ رجعت می کند.
خود  از  مستقیم  ما  که  می گوید  سخن  موضوعی  درباره  حدیث  این   

ً
رابعا

که چون به امامت و عصمت ایشان یقین  حجت خدا بشنویم - مثل عمران1 - 
که برای نسل های  گر در فرزند یا نوه اتفاق افتاد می پذیریم، نه سخنانی  یم، ا دار
گفتیم، اراده خالف  که  گفته شده است. زیرا همانطور  بیش از هزار سال بعد 

گمراهِی انسان ها می شود. ظاهر در آنها یا رخداد بداء در این سخنان موجب 
که  که درباره بداء وارد شده، مربوط به موضوعاتی است  ً تمام روایاتی 

خامسا
کمی بعد از او رخ داده نه هزاران سال بعد، مثل بداء  در زمان همان حجت یا 

1 . خدا به عمران نی خبر دادند و عمران نی هم به مهسرش یا مردم خبر داد.
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درباره ذبح اسماعیل، بداء درباره امامت اسماعیل، بداء درباره امامت محمد 
پسر امام هادی؟ع؟1.

باشد درحالی که  از حتمیات نشده  که  اموری رخ می دهد  بداء در   
ً
سادسا

این  چون  است  الهی  درگاه  محتومات  از  دوازدهم؟ع؟  امام  بودن  موعود  قائم 
و  عرش2  ساق  بر  جمله  از  اند،  نموده  ثبت  مختلف  جاهای  در  را  حقیقت 

صحیفه نازله3. 

نکته 25( ادامه خالفت
این روایت می گوید: خالفت و وصایت به امام دوازدهم؟ع؟ ختم نمی شود 
بلکه بعد از ایشان در 12 مهدی ادامه می یابد، ولی در روایات دیگری تصریح 
که وصایت و خالفت  کسی است  که امام دوازدهم؟ع؟ خاتم االوصیاء و  شده 
کتاب غیبت  که شیخ طوسی در همان  به او ختم می شود، از جمله سه روایتی 

ثبت نموده است:
الف: امام دوازدهم؟ع؟ فرمود: من خاتم اوصیاء هستم که خدا به واسطه من 
َء َعْن 

َ
َبل

ْ
ْوِصَیاِء َو ِبی َیْدَفُع اهَّلُل ال

َ
َنا َخاَتُم  اْل

َ
بالء را از اهل و شیعه من بر می دارد: »أ

ْهِلى َو ِشیَعِتى«4.
َ
أ

ب: امام عسگری؟ع؟ به فرزندشان فرمودند: تو وصی من ... و خاتم اوصیاء 
ائمه طاهرین می باشی: 

یـق اهلدایـة بـه تفصیـل باطـل بـودن اینـا را  1  . البتـه رخـداد بـداء در مهـن مـوارد هـم تومهـی بیـش نیسـت و مـا در کتـاب طر

توضیـح داده امی.

2  . کفایـة األثـر یف النـص عـى األمئـة اإلثـی عشـر، ص117 و ص153 و 170، عیـون أخبـار الرضـا؟ع؟، ج 1، ص58، الفضائـل 

)لبـن شـاذان القمـی( ص158.

3  . در بث حدیث لوح و نیز وصیت کتاب سلم برریس شد. 

4 . الغیبة )للطویس( کتاب الغیبة للحجة، ص246، کمال الدین و متام النعمة، ج 2، ص441، ح12.
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ِد  َحَسِن ْبِن َعِلّىِ ْبِن ُمَحّمَ
ْ
ُد ْبُن ال ْنَت ُمَحّمَ

َ
ْدُتَک َو أ

َ
َنا َول

َ
ی َو أ ِدی َو َوِصّیِ

َ
ْنَت َول

َ
»أ

ِبی َطاِلٍب؟ع؟ 
َ
ُحَسْیِن ْبِن َعِلّىِ ْبِن أ

ْ
ِد ْبِن َعِلّىِ ْبِن ال ْبِن َعِلّىِ ْبِن ُموَسى ْبِن َجْعَفِر ْبِن ُمَحّمَ

 اهَّلِل؟ص؟ 
ُ

َر ِبَک َرُسول
َ

یَن َو َبّش اِهِر ِة الّطَ ِئّمَ
َ
ْوِصَیاِء اْل

َ
ْنَت َخاَتُم  اْل

َ
 اهَّلِل؟ص؟ َو أ

ُ
َدَک َرُسول

َ
َول

ْهِل 
َ
ى أ

َ
ى اهَّلُل َعل

َّ
یَن َصل اِهِر ِبی َعْن آَباِئَک الّطَ

َ
ّىَ أ

َ
َک َو ِبَذِلَک َعِهَد ِإل ا َکّنَ َک َو  ا َو َسّمَ

َبْیِت«1.
ْ
ال

که  از حسن، مهدی است  بعد   ... فرمود:  امام علی؟ع؟  به  پیامبر؟ص؟  ج: 
خاتم صاحبان والیت می باشد: 

َو  َک 
َّ
َیَتَول

ْ
َفل ْکَبُر 

َ
اْل َفَزُع 

ْ
ال َیْحُزُنُه  َل   

ً
را ُمَطّهَ  

ً
آِمنا  

َّ
َجل َو  َعّزَ  اهَّلَل  َقى 

ْ
َیل ْن 

َ
أ ُه  َسّرَ »َمْن 

ْبَن  َجْعَفَر  َو  َعِلّىٍ  ْبَن  َد  ُمَحّمَ َو  ُحَسْیِن 
ْ
ال ْبَن  َعِلّىَ  َو  ُحَسْیَن 

ْ
ال َو  َحَسَن 

ْ
ال َبِنیَک   

َّ
َیَتَول

ْ
ل

َمْهِدّیَ َو ُهَو 
ْ
َحَسَن ُثّمَ ال

ْ
 َو ال

ً
 َو َعِلّیا

ً
دا ٍد َو ُموَسى ْبَن َجْعَفٍر َو َعِلّىَ ْبَن ُموَسى َو ُمَحّمَ ُمَحّمَ

َخاَتُمُهْم«2.
و در مختصر اثبات الرجعه آمده: بعد از حسن فرزندش حجت قائم است 
که خاتم اوصیاء و خلفاء من می باشد او انتقام مرا از دشمنانم می گیرد و زمین 

را پر از عدل و داد می نماید: 
ذی 

ّ
»... ثّم ابنه الحّجة القائم ، خاتم  أوصیائى و خلفائى و المنتقم من أعدائى ال

کما ملئت ظلما و جورا«3. یمل الرض قسطا و عدل 
یارتنامه های متعدد آمده: نیز در ز

َو  وِدَها 
ُ
َمْول َو  ِتَنا 

َ
ْیل

َ
ل ِبَحّقِ  ُهّمَ 

َّ
»الل زمان؟ع؟:  امام  والدت  شب  دعای  الف( 

َمْسُتوِر َعْن َعَواِلِمِهْم«4.
ْ
ى َخاَتِمِهْم  َو َقاِئِمِهْم ال

َ
ِ َعل

ّ
ُهّمَ َفَصل

َّ
ِتَک ... الل ُحّجَ

1 . مهان، ص273.

2 . مهان، ص136.

3 . به نقل از کتاب سلم بن قیس اهلال، ج 2، ص627.

4 . مصباح املتجد و ساح املتعبد، ج 2، ص843.
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ِة  َبِقّیَ
ْ
ْیَک ِبال

َ
ُب ِإل َتَقّرَ

َ
َحَسِن ْبِن َعِلّىٍ َو أ

ْ
َک ال ْیَک ِبَوِلّیِ

َ
ُب ِإل َتَقّرَ

َ
ُهّمَ ... َو أ

َّ
ب( »الل

ُنوِر  ِر  َخّیِ
ْ
ال َفاِضِل 

ْ
ال اِهِر  الّطَ ِب  ّیِ

الّطَ ِلَنْفِسَک  َرِضیَتُه  ِذی 
َّ
ال ْوِلَیاِئِه 

َ
أ َبْیَن  ُمِقیِم 

ْ
ال َباِقى 

ْ
ال

اِصِح  ُمْنَکِر الّنَ
ْ
اِهى َعِن ال وِف الّنَ َمْعُر

ْ
ِدَها اْلِمِر ِبال ِة َو َسّیِ ّمَ

ُ
ْرِض َو ِعَماِدَها َو َرَجاِء َهِذِه اْل

َ
اْل

ْیِهْم 
َ
َعل اهَّلِل  َواُت 

َ
َصل یَن  اِهِر الّطَ َجَباِء  الّنُ ْوِصَیاِء 

َ
َخاَتِم اْل َو  یَن  ِبّیِ الّنَ َعِن  ی  ُمَؤّدِ

ْ
ال ِمیِن 

َ
اْل

ْجَمِعیَن«1.
َ
أ

َو  ُمْنَتَظِر 
ْ
ال َماِم  اْلِ ى 

َ
َعل ُم 

َ
ل الّسَ ْوِصَیاِء، 

َ
َخاِتِم  اْل َو  ْنِبَیاِء 

َ
اْل َواِرِث  ى 

َ
َعل ُم 

َ
ل »الّسَ ج( 

ِتى َو َمَواِلى «2. ِئّمَ
َ
َة ِمْن آَباِئَک أ ِئّمَ

َ
َک َو اْل

َ
ّن

َ
ْشَهُد أ

َ
ُمْشَتَهر ... أ

ْ
َغاِئِب ال

ْ
ال

ِف 
َ
َماِن ... َو َخل ى َمْوَلَی َصاِحِب الّزَ

َ
َواُتُه َعل

َ
اُتُه َو َصل ُم اهَّلِل َو َبَرَکاُتُه َو َتِحّیَ

َ
د( »َسل

ْیَک َیا ُمِعّزَ 
َ
ُم َعل

َ
ل ْنِبَیاِء الّسَ

َ
ْوِصَیاِء َو اْبَن َخاَتِم اْل

َ
ْیَک َیا َخاَتَم  اْل

َ
ُم َعل

َ
ل َحَسِن ... الّسَ

ْ
ال

ْعَداء«3.
َ
 اْل

َّ
ْوِلَیاِء َو ُمِذل

َ
اْل

بن  به حجت  و وصایت  روایت شده: خالفت  الهداة  اثبات  در  همچنین 
الحسن؟ع؟ انتهاء می یابد:

من  بالمؤمنین  أولى  على  یا  أنت  ثم  أنفسهم  من  بالمؤمنین  أولى  أنا  على  »یا 
أنفسهم ثم الحسن ثم الحسین ثم على بن الحسین ثم محمد بن على، ثم جعفر بن 
محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم على بن موسى، ثم محمد بن على، ثم على بن محمد، 
ثم الحسن بن على، ثم الحجة بن الحسن الذی تنتهى  إلیه الخلفة و الوصایة و یغیب 

کما ملئت جورا و ظلما«4. مدة طویلة، ثم یظهر و یمل الرض عدل و قسطا 
که احادیث معتبر و روایات صحیح  و نیز مرحوم حر عاملی تصریح می کند 
خاتم  و  ائمه  خاتم  و  األوصیاء  خاتم  دوازدهم  امام  که  دارند  صراحت  متواتر 

1 . مهان، ج 1، ص328.

2 . املزار الکبیر )لبن املشهدی(، ص589 -  590، املزار )للشهید الول(، ص208.

3 . بار األنوار )ط - بیروت(، ج 99، ص85.

4 . إثبات اهلداة بالنصوص و املعجزات، ج 2، ص234 ح812.
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خلفاءمی باشد:
ئمة فى  یحة فى حصر ال وایات الصحیحة المتواترة صر »إن الحادیث المعتبرة و الر

ئمة و الخلفاء«1. إثنى عشر؟ع؟ و أن الثانى عشر منهم خاتم الوصیاء و ال
بله پیروان احمد بصری می گویند: امام علی؟ع؟ نیز خاتم األوصیاء نامیده 
ینـــت  شده انـــد؛ پـــس خـــاتم بـه معنای پایان دهنــــده نیست، بلکه به معنای ز

اوصیاست.
کنار بزنیم، پایان  کلمه خاتم  گر معنای پایان دهنده را از  اما غافل از آنکه ا
قرآنی  لفظ  تنها  زیرا  می رود  سوال  زیر  نیز  اسالم؟ص؟  پیامبر  نبوت  بودِن  دهنده 
بی  از  سخن  این  لذا  النبیین؟ص؟می باشد،  خاتم  همان  نبوت،  ختم  درباره 

گرفته است. کالم نشأت  اطالع بودن آنها از علم لغت و اصطالحات 
دو  در  خاتم  می داند  لغتی  به  آشنا  هر  زیرا  بی خبرند؛  لغت  علم  از  اینها 
به  خاتم  عرب،  اما  پایان دهنده.  یکی  و  انگشتر  یکی  می شود:  استفاده  معنا 
ینت استفاده نمی کند و اال معنای خاتم النبیین  معنای انگشتر را در معنای ز
نه  انبیاست  تاج سر  پیامبر اسالم؟ص؟  انبیاء، درحالی که  انگشتِر همه  می شود 
هم  انگشتر  به  و  شده  گرفته  پایان  معنای  به  ختم  از  خاتم  بلکه  انگشترشان. 
توسط  نمودن  مهر  با  را  نامه های خود  پایاِن  که  اند  آن جهت خاتم می گفته  از 

انگشتر اعالم می نمودند.
دارای  األوصیاء  خاتم  چون  بی خبرند  کالمی  اصطالحات  از  همچنین  و 
که  که پایان دهنده سلسله وصایت انبیاست  کسی  دو اصطالح است: یکی 
پیامبر  اوصیای  سلسله  دهنده  پایان  دیگری  و  علی؟ع؟می باشند  حضرت 

که امام دوازدهم اند. اسالم 

1 . الفوائد الطوسیة، ص117.



چکیده کتاب

کتاب و با یک سند وجود دارد. حدیث وصیت تنها در یک 
کذب  یان حدیث وصیت نا شناخته و بعضی شناخته شده به  بعضی راو

و جعل حدیث می باشند.
دیگری  روایت  هیچ  در  و  است  فرد  به  منحصر  وصیت  حدیث  مضمون 

نیامده است پس تواتر معنوی ندارد.
بعضی فقرات این حدیث با هم نا سازگار و متعارض است.

شیخ  حتی  که  است  فراوانی  روایات  مخالف  حدیث  این  متعدد  فقرات 
اوصیاء  و  ائمه  اینکه  جمله  از  است،  آورده  غیبت  کتاب  همان  در  طوسی 
اینکه  یا  ندارد  فرزند  اصاًل  دوازدهم  امام  اینکه  یا  عددند  دوازده  در  منحصر 

مهدی های دوازده گانه همان ائمه؟مهع؟می باشند.
و  غریب  متنش  و  بوده  شاذ  حدیث  این  طریق  عاملی،  مرحوم  گواهی  به 

محتوایش غیر یقینی و مخالف روایات متواتر می باشد.
احتمال تقیه در این روایت می رود.

احتمال تصحیف »أبیه« به »إبنه« در آن وجود دارد.
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پایه  که  نیامده  َوَفاُة« 
ْ
ال َحَضَرْتُه  »َفِإَذا  عبارت  بحاراألنوار،  نقِل  یک  طبق 

استدالل احمد الحسن را ویران می کند.
گفته و ضمیر »إبنه« به امام حسن  ظاهرًا این روایت درباره رجعت سخن 

عسگری بر می گردد.
صریحًا  حدیث  این  کنیم،  پیدا  عقیده  وصیت  این  متن  به  که  فرض  بر 
را به مهدی  فرا رسید خالفت  امام دوازدهم؟ع؟  که وقتی وفات  اعالم می کند 

که احمد الحسن ادعا دارد. اول می دهد نه در زمان غیبتش 
که مهدی های دوازده گانه را بپذیریم، آنها فرزندان بال فصل هستند  بر فرض 
دوازدهم؟ع؟  امام  از  پنجم  نسل  را  خود  که  الحسن  احمد  ادعای  خالف  بر 

می شمرد.
خالفت مهدی های دوازده گانه با روایات خالفت بال فصل امام حسین؟ع؟ 

ناسازگار است.
امامت مهدی های دوازده گانه در روایت شیخ صدوق نفی شده و تنها به 

که مسؤولیت خاصی ندارند معرفی شده اند. عنوان شیعیانی 
اصول اعتقادات باید با بیانی روشن و واضح و با تواتر لفظی مطرح شود ولی 
حدیث امامت مهدی های دوازده گانه حتی تواتر معنوی هم ندارد و اال در طول 
که این تواتر را فهمیده و به آن عقیده  یخ تشیع یک عالم شیعه پیدا می شد  تار

گردد. مند 
مهدی های  از  صدر  محمد  و  باقر  محمد  شهیدان  مانند  بعضی  بله 
کتاب های  گانه زیرا آنها در  گفته اند اما نه به عنوان ائمه 24  دوازده گانه سخن 
این  زمان  طرفی  از  نموده اند،   12 در  ائمه  تعداد  حصر  به  تصریح  خود  دیگر 
مهدی ها را بعد از اتمام دولت امام دوازدهم؟ع؟ می دانند نه قبل از ظهور امام 
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بلکه  است1.  الحسن  احمد  عقیده  آشکار  نقض  دو،  هر  این  و  دوازدهم؟ع؟. 
که دلیلی بر التزام ما  کتاب بحث حول الرجعة تصریح می کند  سید صدر در 
وحة  الطر نلزم بصحة  أن  لنا  »لیس  ندارد:  امام دوازدهم وجود  فرزندان  امامت  به 
وحة الثانیة  قل هو صحة الطر  ... فإن مقتضى القاعدة فى مذهبنا على ال

ً
الولى دینیا

بالخصوص لعدة وجوه«.

کوچکش توفیق این خدمت را داد  که به بنده  حمد فراوان خدای را 
تا در یک ماه رمضان نگاشته حاضر را تالیف نمایم و درود بی پایان 
بر حضرت پیامبر؟ص؟ و دوازده وصی بر حقش و خاتم اوصیاء ایشان 

حجت بن الحسن؟مهع؟.

یخ ما بعد الظهور ص647، السید ممد صدر. 1 . املجتمع الفرعون، ص175، السید ممد باقر الصدر، تار
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