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ِهِِِبْسِمِ ْحمِنِِِالل َّ ِحِالر َّ ِِمِیالر َّ
ِ ْمد  ِهِِاْلح  ِِِللَّ ب  مِر  ِیاْلعال  ِِن  ىِو  لَّ هِ ِص  ىِاللَّ ل  ِِع  ِِِدنایِ س  د  مَّ ح  ِِم  اِهرِِِآِلِهِِو  ىِمایَِِّسِِالِنیالطَّ ل  والناِع  ِقَِِِّم  ضِِىفِِِاللِهِِهِ یب  ِِنیاألر  ْعن  اللَّ ِو 

اِئِم ىِِالدَّ ل  اِئِهْمِِع  ْعد 
 
ِعِِأ ْجم 

 
ِیأ ِن 

ِ مَّ ه  للَّ ْنِِا  لِِِِک  ِیِ ِلو  ِهِِک  جَّ ِنِِْبِنِِاْلح  س  ِوِاْلح  ل  ِص  ک  لِ ِات  لىِِهِیِْع  ع  ِهِِِهِذِهِِىفِآباِئِهِِو  اع  ِفِالسَّ ِِىو  ل  ِِک  ه  لِِِساع  حاِفظاِ ِاِ یَِّو  قاِئداِ ِو  ِِو 
ناِصراِ  لِو  د  ع ِِلِ یو  ِىِناِ یِْو  تَّ هِ ِح  ْسِکن  ِِت  ک  ْرض 

 
ْوعاِ ِأ هِ ِط  ع  ت  م  ت  ِوِهایفِو  ِلِ یط 

 

 ی دعاو لیدال استماع لزوم اول: یادعا
  الزم همه  بر ،محتمل«  ضرر »دفع  ی عقل  قاعده اساس  بر که کنند یم  یپافشار  مطلب  نیا بر شیخو مناظرات  در روانشیپ  و الحسن احمد

 از  پس   بالفاصله  عهیش  یعلما  چرا  پرسند:   ی م  جانب  به  حق  صورت  به  آنان  . ندینما  یبررس  و  دهیشن  را  الحسن  احمد  لیدال  و  ادعاها   است

  ی آقا  با  است  حاضر  که  کرد  اعالم  الحسن   احمد  مثال  عنوان  به  بشنوند؟  را  لشیدال  ستندین  حاضر  و  کنندیم  طرد  ار  یو  او،  یدعاو  دنیشن

 . رفتندینپذ را اتباعش و او اصالً شانیا یول  بدهد، حیتوض را خود  ادله و کرده  مالقات یستانیس

 : ندیگویم  شیخو یادعا حیتوض در آنان

 طرف   از  باشد؟   یمانی  همان  الحسن  احمد  که  دیدهینم  احتمال  شما  ایآ  است.  واجب  محتمل،  ضرر  دفع  که  است  نیا  یعقل  مسلم  قاعده

ِخرِجِِ»إذا  اند:  فرموده   ات یروا  است.  آتش  اهل  کند،  نیچن  هرکه   و  شود  گردان  یرو  ی مانی  از  ی کس  ستین  ز یجا  اتی روا  اساس  بر   گرید
ْضِِىمانیال ِِهیإلِِفانه  هیِ اِرِفإنَّ ،ِهِ یراِت  دى  ِیِ الِه  ِِِحل  سِلم 

وِِیِ ِأْنِِِلم  لِ ِىْلت  ْنِِه،یع  م  ِِف  ل  ع  ِِف  ِِذلک  اِرِ«ِأْهِلِِِمْنِِفهو  ِالنَّ
 گفتگو   و  یبررس  قرآن  اتیآ  نیا  آنان  زعم  به  نیهمچن  شود.  توجه  او  استدالالت  و   سخنان  به  دی با  عظمت،  نیا  با  یضرر  دفع  یبرا  عقالً  پس

ْمِ : دی فرمایم  هیتوص را مختلف  یدعاو درباره اِدْله  ج  تِِِ»و  ِهِِِىِبالَّ «ِى  ن  ْحس 
 
ْرِِأ ش  ب  ادِِِ»ف  ِذِِِعب  ِیالَّ ِیِ ِن  ون  ِمع  ِِْست  ْول  ِیِ فِ ِاْلق  ون  ِبع  «ِتَّ ه  ن  ْحس 

 
 أ

 

 :پاسخ

 در   باشد.   محتمل  واقعا   ضرر  که  است  یی جا  در   محتمل  ضرر  دفع   قاعده   که  است  نیا  آن   پاسخ  اما   است  آراسته  و   با یز  حرف  ن یا  ظاهر

 ی لیدل اگر که نیا حیتوض است. ینیقی آن کذب مقابل، نقطه در بلکه ؛ندارد وجود هرگز الحسن احمد ی آقا یدعاو صدق  احتمال کهیحال

 دفع   تا   ماند ینم  یباق  یضرر  احتمال  گری د  ، «یهست  امان  در   عقاب  از  یبکن  اشتباه  هم   اگر  نکن،   عمل  سخن  فالن  به»  که  برسد   ما   به  یشرع 

 یی ادعاها به ستین  ازین هرگز  آنها  طبق بر  که م یدار مؤمِّن  نیچند ما   و  ندیگویم آور(  )امان مؤمِّن لیدل ل، یدل ن یا به باشد.  الزم  عقالً آن

 : مییانم  اعنتا الحسن احمد یدعاو مانند 

 یسمر  محمد  بن  یعل  ش،یخو  ریسف  نیآخر  به  اهلل  ةیبق  حضرت  دارند،  قبول  زین  او  اتباع  و  الحسن  احمد  که  ی معروف  عیتوق  در  -۱

 : ندیفرما یم

ِهِِِ»ِبْسِمِ ْحمِنِِِاللَّ ِحِِِالرَّ لِِِِایِ ِِِمِیالرَّ ِع  ِِِىَّ ِِِْبن  د  مَّ ح  رِِِِم  م  ِالسَّ ِِِىَّ م  ْعظ 
 
هِ ِِأ ِِِاللَّ ْجر 

 
ِِِأ اِنک  ِیفِِِِِإْخو  ِِِک  ک  ِإنَّ ِیِ مِ ِِف  ِاِِت  ِیِْبِ ِِم  ک  ِِِن  ِیِْبِ ِِو  ِهِِِن  ِِِِستَّ

 
ِیَِّأ ِام 

ْعِ اْجم  ِِِف  ْمر ک 
 
ِِِأ ِِِو  وِصِِِال  ىِِت  ِِِِإل  د  ح 

 
ِیِ فِ ِِأ وم  ِِِق  ک  ام  ق  ِِِم  ْعد  اِِب  ف  ِو  ْدِِِِتک  ق  ِتِِِف  ع  ق  هِ یِْاْلغِ ِِو  هِ ِِب  امَّ ِِِالتَّ ل  ِِِف  ور  ه  ِِِظ  ِِِِإالَّ ْعد  ِهِِِِإْذِنِِِب  ىِِاللَّ ال  ع  ِت 

ِ ه  ِِِذْکر  ِِِو  ِلک  ِِذ  ْعد  وِلِِب  ِدِِط  م 
 
ِِِاأْل ِهِِو  ْسو  وِبِِق  ل  ِِاْلق  ءِِِِو  ِِِاْمِتل 

 
ْوراِ ِِْرِضِاأْل ِِج  ِِو  تِِیِشِِىْأتِِیِ س  ْنِِِىع  عِِیِ ِم  ه ِِِىدَّ د  اه  ش  ِِاْلم  ال 

 
مِ ِ]أ ِىِِنِف  ع  ِِادَّ

]ِ ه  د  اه  ش  ِِاْلم  ْبل  وِجِِق  ر  فِِِْخ  ِانِِیِ الس  ِِى  ِهِیِْالصَِِِّو  ِِح  و  ه  ِِف  اب  ذَّ رِ ِک 
ْفت  ِِم  ِِو  ِِال  ْول  ِِح  ِِو  ِِال  ه  وَّ ِِِق  ِهِِِإالَّ لِِِِباللَّ ِاْلع  ِظِِى  ِ«میاْلع 

  خواهى   ندهیآ  روز  شش  ظرف  تو  که  گرداند  میعظ  تو  عزاى  در  را  برادرانت  اجر  خداوند  سمرىّ!  محمّد  بن  علىّ  اى  .مِ یالرَّحِ  الرَّحْمنِ  لَّهِال  بِسْمِ

 است  ده یگرد  واقع  بتیغ   نیدوم  که  شود  تو  مقام  قائم  ،تو  وفات  از  پس  که  مکن  تیّوص  احدى  به  و  کن  ایّمه  مرگ  براى  را  خود  پس  مرد.

 و شد  خواهد  واقع  ستم  از  نیزم  شدن  پر  و  ها  دل  قساوت  و  طوالنى  مدّتى   از  بعد   آن  و  جلّ  و  عزّ  خداى  اذن  از  پس  مگر  تسین  ظهورى  و
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  کند،   مشاهده  ادّعاى آسمانى حهیص  و انىّ یسف خروج از ش یپ  که هر  دیبدان کنند.  مشاهده ادّعاى  و  ندیآ  من انیعیش نزد  کسانى زودى به

ِِالِِوِحولِالِو  .است ه زنند فتراا و دروغگو اریبس ِِِةقوَّ هِإالَّ ِالعلِباللَّ  .میالعظِىَّ

  ن یچن  الحسن  احمد  یآقا  و  است  زننده  افترا  و   دروغگو  اریبس  کند،   مشاهده  یادعا  حهیص  و  یانیسف  خروج  از  قبل  هرکه  ،تیروا  نیا  طبق

 .ستین او ادله یبررس به یازین  گرید و است کذاب  قطعاً نیبنابرا  است! کرده یکار

 

 : شبهه

 کنند:  یم تمسک مطلب دو  به ت،یروا نیا از او کردن خارج یبرا الحسن احمد طرفداران

 صورت   نیا  به  .باشدیم  است،  جیرا  عهیش  انیم  در  که  یتشرف  یمعنا  به  یظاهر  یعاد  مشاهده  مشاهده،  نیا  از  مقصود  :ندیگویم  که  آن  اول

  یب ینا  و   ژهیو  مأمور  را  خود  بلکه  کند؛ینم  مالقات   یادعا  الحسن  احمد  ی ول  شدم.   مشرف   خدمتشان  و  دمی د  را  امام  من  د یبگو  یکس  که

 . کندیم ی رفمع  امام طرف از خاص

 

 :پاسخ

 کند.  ی م انکار را خاصه ابت ین یاول  قیطر به باشد،  یظاهر مالقات  و تشرف  انکار ع،یتوق نیا مقصودِ اگر که است نیا ،هیتوج نیا پاسخ

 ن ی ا در نکیا و داشتند امام خاص  لیوک چهار آن که یسفارت شأن به  توجه با بلکه ست؛ی ن حیصح تیروا نیا از آنان برداشت عاًقط اگرچه

 تشرف   و   دنید  صرفاً  مشاهده  از  مراد  که  شود  یم  مشخص  ،بود   نخواهد  تو  مقام   قائم   یکس  گرید  :ندی فرمایم  نشانیآخر  به  امام  ع،یتوق

  یشأن   و  مقام   همان  برود.   امام  دارید به  ،بخواهد  که  زمان  هر تا باشد  فرد  اریاخت  به  که  است  مشاهده  از  یخاص   نوع  بلکه  .ستین  امام  خدمت

 . م یریگ یم شانیا از را شما سؤاالت پاسخ  و  می رو یم  امام خدمت ما  : فرمودندیم که صورت نیا به داشتند. خاص سفراء آن که

 الحسن   احمد  و  کند  یم  رد  را  خاص  ابتین  یادعا  یاول  قیطر  به  کند،  ینف  بتیغ   زمان  در  را  تشرف  و  ی عاد  مشاهده  ،عیتوق  نیا  اگر  حال

 اران ی  به مالقات خطبه در خاصه ابتین یدعوا از یا نمونه عنوان به است.  امام  طرف  از یا ژهیو مأمور و  فرستاده   که کند یم  ادعا صراحتاً

 کردن  بازگو  به  کردم  شروع  و  رفتم  نجف  به  (الزمان  صاحب  مقام  در  زمان  امام  مالقات  از  )بعد  رمضان  ماه  اواخر  رد»  گفت:  شیخو

 ارتباط   شانیا  با  و   ام  شده  فرستاده  یدمه  امام  طرف  از  من  که  کردم  اعالم  ماه  چند  از  بعد  و  …  بودم  گرفته  میتعل  امام  از  که  یمسائل

 : داندیم  عصر امام میمستق  میتعل تحت را خود او یآر .«دارم

 المراجع« درسه ی او درسه   بما دخل  و یالمهد اإلمام دی یعل   الحسن احمد دیالس »دّرس 

 او   یشگیهم  شعار  سخن  نیا  که  چرا  باشد.  داشته  قیتحق  نیکمتر  به  زاین  که  ستین  یزیچ  زمان  امام   طرف   از  شدن  فرستاده  یادعا

 : باشد یم روانشیپ 

  امام   رسول   و  ی وص  الحسن،  احمد  دی»الس  او  یامضا  و  الحسن«  بن  محمد   ی المهد  االمام  رسول   هو  الحسن   احمد  دیالس  »إن 

 . باشدیم  «یمهد

 ن یا  به  خواب!  در  یول  است  شده  زده  حهیص  است.  نکرده  خروج  حهی ص  از  قبل  الحسن  احمد  :ندیگویم   الحسن  احمد  روانیپ   آنکه  دوم

  و  شود  یم  ظاهر  شیبرا  یکس  خواب  در  شب  دهد.   انجام  یاعمال   و  بگذارد  یا  وعده  ندارد،  قبول  را  الحسن  احمد  یآقا  هرکس  که  صورت

  طالب   یأب  ولد  من  رجل  باسم  یناد ی  مناد  من  »البد  که  است  مدهآ  هم   اتیروا  در  الله«  رسول   ابن  موعودال  یمانیال  هو  »هذا  :د یگو  یم

 از   فرزند   همان  الحسن  احمد  و   .بردیم  نام  را  ابوطالب   فرزندان  از  یفرزند   که  شود یم  بلند   آسمان  از  ی مناد  ی صدا  قطعاً   السماء«  من

 .است ابوطالب فرزندان

 

 :پاسخ

  خواهد  ده ید  خواب  نیا  اساساً   که  داد   میخواه  حیتوض  و   کرد  میخواه  صحبت  کنند،  ی م  استناد  آن  به  که  یخواب  نیا  درباره  مفصل  ؛ادامه  در

 شود. ی م برده  کار به آن در یاحقّه چه شود، دهید اگر و  نه ا ی شد

 : میکن ی م انی ب را پاسخ چند است، خواب در جمله همان  یآسمان حهیص که  ادعا نیا مورد در امّا
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 :میخوانیم  یطوس بتیغ  در است؛  آمده قاًیدق اتیروا در شد،  خواهد انیب  یآسمان حهیص در که  یعبارات اوالً

ِ ال  ِوِِ»ق  ب 
 
ْبِدِِِأ هِِع  ادِِیِ ِِ…ِِالسلم:ِِهیعلِِاللَّ ادِ ِِىن 

ن  ِِِم  اءِِِِِمن  م  ِِِالسَّ ل  وَّ
 
ارِِِِأ ه  عِ یِ ِِالنَّ ِِِهِ ْسم  ل  ِِِک  ْوم 

ِتِهْمِِِق  ْلِسن  ِِِِبأ  ال 
 
ِِِأ ِِِِإنَّ قَّ لِِِِىفِِِِاْلح  ِع  ِِِى  ِو 

ِتِهِیِشِ ِِع  مَّ ادِِیِ ِث  ِیِإْبلِِِىن  ارِِِآِخرِِِىفِِِس  ه  ِِالنَّ ْرِضِِِِمن 
 
ِِاأْل ال 

 
ِِأ ِِِِإنَّ قَّ ِِِىفِِِاْلح  ان  ْثم  ِِع  ِتِهِیِشِِو  ِِع  ِعْند 

 
ِِف ِلک 

 
ِیِ ِذ اب  ون«ِْرت  ْبِطل  ِاْلم 

 آخر   در  آن  از  بعد  «اوست.  انیعیش  و   على  با  حقّ  دیبدان»  کند:   ندا  نی چن  آسمان  از  روز  ابتداى  در  اى  نداکننده  فرمودند:  صادق   امام

 ی م  در  بیر  و  شکّ  به  انیجو  باطل  هنگام  نیا  در  «اوست  انیعیش  و   انىیسف  با  حق»  که  کند   ندا  نیزم  از  اللَّه(  )لعنه  سیابل  ،روز  همان

 د.افتن

 ندارد.  یمان ی و الحسن احمد به یربط چیه عبارات نیا که  مینیب یم

 ییها  خواب  شنود.  یم  خودش  زبان  به  را  آن  ی کس  هر  و   شود  یم   بلند  نیزم  و  آسمان  نیب  روز  اول  که  است  لیجبرئ  صوت  ،حهیص  اًیثان

  یم   سخن  او  با  و دیآ  ی م  دهیخواب  فرد  همان  نزد  (یداریب  )نه  خواب  در  شبانه  نفر  کی  که  است  صورت  نی ا  به  کنند،   یم  ادعا   انی آقا  نیا  که

 . ستین کار در یطان یش یصدا هم آن از بعد .دیگو

  مشاهده  یادعا  هرگونه  که  بود  شده  حیتصر  فیشر  عیتوق  در   کنند؟  یم   هیتوج  چگونه  را  یانیسف  خروج  که  است  نیا  مهمتر  همه  از  ثالثاً

 است! افتراء حهیص و  یانیسف از قبل

 ندارند.  آن یبرا یراه چیه و  عاجزند کامال  مطلب نیا اثبات  از آنان که است نیا قتیحق

 :جهینت

 ما  صورت  نیا  به  و  کند  یم  بیتکذ  را او  امثال  و  الحسن  احمد  یادعا  داًیشد  است،  آنان  خود قبول  مورد  که  یسمر  محمد  بن  یعل  عیتوق

 است.  مؤمِّن لِیدل نی اول نیا .ند ینما یم  ینه بلکه  از؛ین ی ب ش یها حرف ریسا دنیشن از را

 است:  آمده باقر امام  از جابر معتبره  در اند. فرموده  ینه  یانیسف خروج از قبل یحرکت هرگونه از یمتعدد   اتیروا در تیب  اهل -۲

ِِِایِ » اِبر  ِمِِِج  ِِِاْلز  ْرض 
 
ِِِاأْل ِِِو  ْکِِِال  ر  ح  ِِِداِ یِ ِِت  ِِِو  ِِِال  ىِِِرْجل  تَّ ىِِح  ر  ِِِت  ات  م 

ل  اِِع  ه  ر  ْذک 
 
ِِِ…ِِل ک:ِِأ ادِ ِِو 

ن  ادِِیِ ِِم  ِِِىن  اِء…ِِِمن  م  ِِِالسَّ اِِو  ِِهِیِ ر 
فِْ ِانِِیِ الس  ِ«ى 

  از  که   یا  ندادهنده   : یینما  مشاهده   ، کنم  ی م  ذکر   ت یبرا  که  ی عالمات  نکهیا  تا   ! ییپا  نه   و   بده   تکان  یدست  نه   و   بچسب  ن یزم  به  ! جابر  یا

 .  …  ی انیسف پرچم  … دهد ندا آسمان

 است:  آمده صادق  امام از حنظله بن عمر حهیصح در نیهمچن

ْنِ ِِِ»ع  ر  م  هِ ِِْبِنِِِع  ل  ْنظ  ِِِح  ال  ِِِق  ِمْعت  اِِس  ب 
 
ْبِدِِِأ ِهِِِع  ِیِ ِِعِِاللَّ ول  ِِِق  ْمس  ِِِخ  ات  م 

ل  ِِِع  ْبل  اِئِمِِِاِمِیِ قِِِِق  هِ یِْالصَِِِّ-اْلق  ِِِح  فِِِْو  ِانِِیِ الس  ِِِى  ِِِو  ْسف  ِِِاْلخ  ِِِو  ْتل  ِق 
ْفِسِ کِِِالنَّ انِِیِ الِِِْوِِهِیَِّالزَّ ِم  ِِى  ْلت  ق  ِِف  ِعْلت  ِِج  اک  ِِْنِإِِِِفد  ج  ر  ِِخ  د  ح 

 
ْهِلِِِمْنِِأ

 
ِیِْبِ ِأ ِِِتک  ْبل  ِذِهِِق  اِتِِه  م  ل  ِِاْلع 

 
ِِأ ج  ْخر  هِ ِن  ع  ِِِم  ال  ِالِ«ِق 

 شدن  کشته و   خسف  و  ی ان یسف  و  حهیص  قائم:   ام یق از  قبل است  عالمت پنج فرمود: که  دم یشن  صادق  امام   از  : دیگو یم   حنظله  بن  عمر»

 « ریخ فرمود:  م؟یشو همراه او با  ای آ کرد، خروج عالمات نیا از قبل شما  تیب اهل از یکس اگر شوم!  تیفدا  گفتم . یمانی و هیزک نفس

 است.   ظهور  م یعال  د یکل  و   کند یم  ی نف  را  محتمل  یها  بداء  که  ی انیسف   خروج  خصوصاً  است،  نشده   ظاهر  عالئم   ن یا  از  کدامچیه  که  االن

 . میدار مؤمِّن الحسن، احمد مانند یفرد به  اعتنا عدم  یبرا ما  لذا

 : د یدار نگه تدس  و دی کن صبر شد، مشتبه شما بر امر اگر ؛برافراشته پرچم و  تگریهدا  امام خصوص در که  میدار ی اتیروا -۳

ْنِ ْبِدِِِ»ع  ِهِِِع  ِِِْبِنِِِاللَّ ان 
:ِِِسن  ال  ِِِق  ْلت  خ  اِِد  ن 

 
ِِِأ بِِِِو 

 
ىِِىأ ل  بِِِِع 

 
ْبِدِِِِىأ ِهِِِع  ِِِالسلمِِهیعلِِاللَّ ال  ق  ِیِْکِ ِِف  ْمِِِف  ْنت 

 
اِِأ ْمِِِِإذ  ِِِِىفِِِِِصْرت  ال 

ِِِح  ْون  ر  ت  ِِال 
ایفِِ ِِِه  ام  ىِِِإم  د  ِِِه  ِِِو  ماِ ِِال  ل  ِىیِ ِِع  ِِِر  ل  ِویِ ِِف  ِِتلِِِِْمْنِِِْنج  ِِِک  ِهِیِْاْلح  ِِِر  ْنِِِِإالَّ اِِم  ع  اءِِِِد  ع  رِِِِِبد  ِِِِقِیاْلغ  ال  ق  بِِِِف 

 
ِاِِىأ ذ  ِِِه  ِهِِِو  ءِ ِِاللَّ ل  کِ ِِاْلب  ِیِْف  ِِِف  ع  ْصن  ِِن 

ِ ِعْلت  ِِج  اک  ِیِحِِِِفد  ِئذ 
ِِن  ال  ِاِق  ِِِإذ  ان  ِِک  ِلک  ِِذ  ْنِِو  هِ ِل  ْدِرک  واِِت  ک  سَّ م  ت  اِِف  ِِىفِِِِبم 

 
ْمِیِدِیِْأ ىِِک  تَّ ِیِ ِح  ِضح  ِِتَّ م  ک  .ِ«اِل  ْمر 

 
ِأْل
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 62وزشی شماره کارگاه آم
 جلسه دوم  -  یاحمد الحسن البصر یو نقد ادعاها یبررس

  را  تیهدا  امام  که  دیدرآئ  حالى  به  که  آنگاه  باشد  چون  شما  حال  فرمود:  .میشد   وارد  صادق   امام  بر  پدرم  و  من  :دیگو  سنان  بن  عبداللَّه

 ن یچن  هک  ظلمانى  شب  آن  در  گفت:  پدرم  بخواند.  را  قیغر  دعاى  آنکه  مگر  ابد،ی ن  نجات  کس  چیه  و  نشود  تیرؤ  تیهدا  نشانه  و  دینینب

 م؟ یکن چه ما شود واقع امرى

 گردد.  روشن تانیبرا امر تا  دیشو متمسّک ،دیدار که آنچه به گردد  واقع آن چون و کنى نمى ادراک را آن تو امّا  :فرمود

 . دیکن تمسک د،یدار دست در که یزیچ همان به ست،ین دسترس در  تیهدا علم   و یهد امام  که بتیغ  عصر در

 ن ی د  عرض  تیروا  شاهد،  نیبهتر  .میکن  یم  مراجعه  گرید  یاعتقاد  اتیروا  به  ست،ی چ  د«یدار  دست  در  »آنچه  از  مقصود  میبدان  آنکه  یبرا

 فرمودند:  حضرت آن سپس و کرد عرضه  یهاد امام به را خود اعتقادات که است یحسن میعبدالعظ

ِیدِاللِهِِوِ»هذِا ذِاللِهِِن  ِه«یعلِ ِفأْثِبْتِِه،ِلعبادِِِارتضاه ِِِىالَّ
 « باش. قدم  ثابت  آن بر پس   پسندد. ی م بندگانش  یبرا خدا که است یاله نید  همان ن،یا خدا به»

  و   دوزخ  و   بهشت  و  امتیق  و  قبر  ،ائمه  کیکای  و  نیرالمؤمنیام  قرآن،  ، اکرم  امبریپ   نبوت  ، یاله  دیتوح  از  سخن  فقط  مجموعه  آن  در

  پس   است.  امدهین  آن  در  …  و  )!(  زدهمیس  امام  و  یمانی  و  ظهور  عالئم  یها  بحث  اصال  است.  …  و  حج  و  روزه  و  نماز  مانند  واجبات  از  یتعداد

 ت یروا  طبق  ر،یخ  ای  است  الزم  خواند،  یم  زدهمیس  امام  را  خود  و  آمده  زمان  امام  طرف  از  که  یکس  به  اعتقاد  که  میکرد  شک  ما  اگر

 . می ریپذ  ینم را ی مابق  و م یزن یم چنگ آمده،  نید عرضه ثیحد در که  یاعتقادات همان به  صادق  امام

 : دیکن  طلب دهد، انجام تواند  ینم امام جز که را )معجزات(  میعظ یکارها او از نمود،  امامت یادعا یکس اگر که است آمده تیروا در -۴

ِنِ ِلِِِ»ع  ضَّ ف  ِِِْبِنِِِاْلم  ر  م  ِِِع  ال  ِِِق  ِمْعت  اِِس  ب 
 
ْبِدِِِأ ِهِِِع  ِیِ ِِالسلمِِِهیعلِِاللَّ ول  ِِِق  اِحِبِِِِإنَّ اِِِلص  ذ  ْمرِِِِه 

 
تِ یِْغ ِِِاأْل ِیِ ِِِنِیِْب  اِِىفِِِِْرِجع  م  اه  ِىِِِإْحد  ِِِإل 

ْهِلِهِ
 
ِِأ ىِو  ْخر 

 
ِیِ ِاأْل ال  ِِق  ک  ل  ِِىفِِِه 

 
ِأ ادِ ِى  ِِو  ک  ل  ِقِ ِس  ِیِْکِ ِْلت  ِِف  ع  ْصن  اِِن  ِِِإذ  ان  ِِِک  ِلک  ِِذ  ال  ىِِإِنِِِق  ع  ِِادَّ ع 

دَّ ِِم  وه  ل  اْسأ  ْنِِف  ِِع  اِئِمِِِتْلک  ظ  ِاْلع 
تِِ ِیِجِیِ ِىالَّ ایفِِِب  ِ«ِه  ه  ِِمْثل 

  مرده   او»  شود:  ی م  گفته  او  درباره  یگر ید در  یول گردد  ی م  باز  خود  اهل  نزد  به آنها  از  یکی  در  :است  بتیغ   دو  امر  نیا  صاحب  یبرا همانا»

 « کند؟ یم  ریْس ابانیب کدام در» «است

 امور   آن  از  او   از  (،یمهد  یجا  به  امامت  ی)ادعا  نمود  ییادعا  که  یمدع  هر  اگر  فرمودند:   م؟یکن  چه  ما  د، یرس  زمان  آن  اگر  :دمیپرس

 . دیکن  طلب دهد، انجام را  آنها  تواند  یم  امام تنها که یبزرگ

  جفر  از مثال .دیبپرس او از دهد،  پاسخ تواندینم امام جز که یبزرگ امور از د،ینشناخت را خود از بعد امام اگر دی فرما یم صراحتاً تیروا نیا

 . دیبپرس …  و امبریپ   پرچم ،مانیسل انگشتر ،یموس  یعصا  مانند اءیانب ثیموار و

 .خواهند یم را یموس یعصا تو از یگروه  دییبگو او به .میشنویم  را او سخن ما شود، وارد دانیم نی ا به است حاضر الحسن احمد اگر

  است   آمده  اتیروا  در  که  یانگشتر  همان  .خواهند  یم  را  مانیسل  انگشتر  یگروه   شود.   یم  لیتبد  اژدها  به  ندازد،یب  اگر  که  ییعصا   همان

  کافر   »هذا  شودیم  نوشته  شود،  نهاده  کافر  یشانیپ   بر  اگر  و  حقا«  مؤمن  »هذا  شود  یم  نوشته  نهند،  مؤمن  یشانیپ   بر  اگر  االرض«  ة»داب

 . حقا«

  جنس  از  بلکه  ست؛ین  ریحر  و   شمیابر  و   کتان  و   پنبه  جنس   از  فرمودند:   صادق   امام   که   یتیرا  همان   خواهند،  ی م  را  امبری پ   تیرا  ی گروه

 د،یبگشا  را  او  هرکه  و  کردند  نیچن  جمل  در  نیرالمؤمنیام  و  شدند  روزیپ   و   گشودند  را  آن  بدر   در  امبری پ   که  است  بهشت  یها  برگ

 . ی گردان نایب را مادرزاد کور و  یکن  زنده را مرده  خواهند یم  تو از ی گروه است. روزیپ  نبرد در

  یعصا  را  خود  او  نکهیا  نه  مگر  .میشنویم  را  او   سخنان  ریسا  ما   شود،  وارد  عظائم   نیا  دادن  نشان  دانی م  در  شد  حاضر  الحسن  احمد  اگر

 آنکه  نه  مگر  و  ( میمر  بن   یسیع   اهلل  ینب  من  )أفضل  شمارد؟  یم   می مر  بن  یسیع   از  برتر  و  البِحار(  تَفلِقُ  عصا  )جعله  داند؟یم  یموس

 ن یچن  واقعا   اگر  اوست؟   همراه  امبر یپ   پرچم  کند یم  ادعا   آنکه   نه  مگر   و  الزمان«  آخر  یف  الناس  تکلم  یالت  االرض  دابه  »أنا  گفت:  خود

 ان یدّع م   به  دیبا  که  نجاستیا  نشد؟  او  یروزیپ   باعث  ۲۰۰۸  سال  جنگ  در  چرا  و  ستیچ   جنس  از  شود  روشن  تا  دهد  نشان  را  آن  است،

 گفت:  پندار خام
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 جلسه دوم  -  یاحمد الحسن البصر یو نقد ادعاها یبررس

 یداریم ما زحمت و  یبر ی م خود عرض  /  توست جوالنگه نه مرغیس عرصه  مگس یا

  که  است  جمع  خاطرمان  و  داشت  مینخواه  محتمل  ضرر  دفع   ی عقل  قاعده   به  نسبت  ینگران  و  ریتح  چیه   ها،   مؤمِّن  نیا  به  توجه  با  :جهینت

 مطرح  که  یپوچ  یدعاو  همان  و  بود  نخواهد  ما  متوجّه  یاخرو  ضرر  چ یه  او،  سخنان  یریگیپ   عدم  و  فرد  نیا  استدالالت  دنینشن  اثر  در

 کند.  ی م ازین یب قیحقت ادامه از را ما  نمود،

 خواب

  عصمت، ت،یمهدو  امامت،  جمله از کند، یم ادعا خود یبرا را ییواال  اریبس شؤون و مقامات الحسن احمد که شد  عرض گذشته جلسه در

 . زمان امام  یفرزند  و تیمانی

 را   آنان  و  برد  یم  نام  زمان  امام  فرزندان  از  که  یات یروا  مثال  کند.  یم  استناد  یاریبس  اتیروا  و  اتیآ  به  ش،یخو  یادعاها  اثبات  یبرا  او

 کند؟  یم قیتطب الحسن احمد یآقا شخص بر  اتیروا و اتیآ آن چگونه که است نیا یاصل سؤال آنها  تمام در اما دی ستا یم

  جاست  ن یا  ندارد.  ی راه  چیه  خود بر آنها  قیتطب  یبرا  و   است  درمانده   کامال   استدالل   از  قسمت  ن یا  در  الحسن  احمد  که است  نیا  تیواقع

 اگر   که   کند   یم وعده و دهد  ی م  ارائه  را  یدستورالعمل  که  صورت  نیا  به   برد،   یم   پناه  ای ؤر  و  خواب  به  بست  بن   از  فرار  یبرا  ، یمدع  نیا  که

ِِالموعوِدِِىمانیالِِهِوِِ»هذا  :دی فرما  یم  و  کرده  اشاره  الحسن  احمد  به  که  ندیبیم  خواب  در  را  اکرم  امبریپ   دهد،   انجام  ار  آن  یکس
 الله«ِرسولِابن

  انیجر  ۲۵  ،خود  کتاب  در  انیشهباز  االسالم  تحج  است.  آنان  ادله  ن یترمهم  از  ی کی  خواب،  که  دهد   یم   نشان  انیمدع   کارنامه  یبررس

 یم  آن  در  که  شد  پخش  یتهران  اکبر  یعل  خیش  یآقا  از  یپیکل  نمونه  نوانع   به  اند.  کرده  استفاده  خواب  ابزار  از  که  است  آورده  را  یمدع

 است. خواب آنها از ی کی باشد، داشته هیپا دو  نید  اگر :دیگو

 ینید  تیحج  هندسه  در  خواب  اعتبار  یبررس

 :۱  لیدل

 نموده مدح  و   د ییتأ   را  خواب  طبق  بر   عمل خداوند   آنها   در   که شود  یم   متوسل  قرآن از  یات یآ  به  خواب  تیحج  و  اعتبار  یبرا  الحسن  احمد

 جمله:  از است،

ِ نِ ِایِ»قال  ِب  رىِىِإنِ ِىَّ
 
ناِمِِىفِِِأ نِ ِاْلم 

 
ِِىأ ک  ح  ْذب 

 
ْرِِأ اْنظ  ِِت رىِذاِماِف  ِتِِایِقال  ب 

 
ْلِِأ ِِماِاْفع  ر  ْؤم  نِت  ِجد  ت  هِ ِشاءِ ِِإْنِِىس  ِِاللَّ ِِمن 

اِبر  «نیالصَّ
ِ ِِ»و  ِیِْناد  ْنِِناه 

 
ِیِإْبراهِایِأ ْدِِ*ِم  ِِق  ْقت  دَّ ْؤِِص  اِایالر  ِِِإنَّ ذِلک  ْجزِِِک  ْحِسنِىن  «یاْلم   ن 

ِِ»ِإْذِ ِیِ ِقال  ف  بِوس 
 
ِتِِایِِهِیأِل ب 

 
ِِىِإنِ ِأ

 
أ ِیِْر  ِِت  د  ح 

 
ِِأ ر  ش  باِ ِع  ِِک ْوک  ِِو  ْمس  ِِالشَّ ِِو  ر  م  ِِاْلق 

 
أ ْمِیِْر  ه   «نیساِجدِىلِت 

ْدِ ق  ِِ»ل  ق  د  هِ ِص  هِ ِاللَّ ول  س  ْؤِِر  ِِایالر  ق  ِِِباْلح  نَّ ل  ْدخ  ت  ِِل  ْسِجد  ِِاْلم  رام  هِ ِشاءِ ِِإْنِِاْلح  ِیآِمنِِِاللَّ قِِِن  ل  ح  ِیم  ْمِِن  ک  س  ؤ  ِِر  رِِِو  ص  ق   «نیم 
 دارد.  تیحج خواب که شود ی م روشن نمودند، عمل شیخو خواب طبق بر اءیانب نکهیا از پندارد یم الحسن احمد

 :پاسخ

 طان یش و  ندارد  راه  آن در  خطا و  است قیحقا  ینیقی کشف  ا، یانب یای رؤ رایز است. الفارق مع  اسی ق مردم ی اهایرؤ با   ا، یانب یاهای رؤ اسیق

 دارد. راه آن در  طانیش و  دارد کذب و  صدق  یعاد مردم خواب امّا است. شده بازداشته آن در یدخالت هرگونه از زین

 اند:  کرده  حیتصر مطلب نیا  به مفضل دیتوح در  صادق  امام

ْرِ ک  ِِِایِ ِِ»ف  ل  ضَّ ف  ِمِِِىفِِِِم  ْحل 
 
ِیِْکِ ِِاأْل ر ِِِف  بَّ ِِِد  ْمر 

 
ِایفِِِِاأْل ِِِه  ج  ز  م  اِِف  ه  اِدق  اِِص  اِذِبه  اِِِبک  ه  ِإنَّ ْوِِِف  ْتِِِل  ان  اِِک  ه  ل  ِِِک  ق  ْصد  ِِِت  ان  ک  ِِِل  اس  ْمِِِالنَّ ه  ل  ِِک 

ْنبِِ
 
ِاء…ِ«یِ أ
 اند:  فرموده نیچن گرید تیروا در حضرت آن و
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ْنِ بِِِِع 
 
ْبِدِِِىأ ِهِِِع  :ِِالسلمِِهیعلِِاللَّ ال  ْؤِِِق  ىِِایِ الر  ل  ِهِِِع  ث  ل  وه ِِِث 

ج  ه ِِِو  ار 
ِِِِبش  ْؤِمِنِِِِهِاللَِِِِّمن  ِِِِلْلم  ْحِذِِِو  ِِِرِ یت  ِِِِمن  اِنِیِْالشَّ ِِِط  اِثِِِو  ْضغ 

 
مِِأ ْحل 

 
ِِ.أ

 در   متاسفانه  که  ستین  شیب  بیفر  عوام  یا   حقّه  شود،  وانمود  مردم  ریسا  یها  خواب  اعتبار  لیدل  ا،یانب  خواب  اعتبار  و  تیحج  نکهیا  پس

 است. شده واقع کارگشا  اریبس روزگار نیا

 : ۲  لیدل

 : دینما  یم استناد ریز اتیروا به نی همچن الحسن احمد

ِِأصدقکِمِِایرؤِِوأصدقکمِِتکذبِِالمؤمنِِایرؤِِتکادِِالِِالزماِنِِآخرِِِىفِِقالِِوسلمِِهیعلِِاللهِِصلىِِىالنبِِعنِِرهیهِرِِىأبِِ»عن
ِثا…«یحد
ِالنبوه«ِِمنِجزأِنیوأربعِستهِمنِجزِءِالمؤمنِایرؤِوسلمِهیعلِاللهِِصلىِاللهِرسولِقالِقاِلِرهیهِرِىأبِ»عن

 

 :پاسخ

  به   توجه  لذا  باشند.   صادقه  اهایرؤ  تمام   و  ند ینب  کاذب  یای رؤ  یمؤمن  چیه  آخرالزمان  در  که  ستین  نیچن  قطعاً  وجدان  و   تجربه  قضاوت  به

 . میببر ی پ  آن اعتبار عدم   به تا است یکاف  ،رهیابوهر ت،یروا نیا ناقل 

 دانست  حجت  را  مؤمنان  یها  خواب تمام  است،  شده  نقل  حنبل  احمد  مسند  در  که  رهیابوهر  از  تیروا  به  استناد  با  توان  یم  چگونه  یراست

 خواب  در  من  کند  یم   ادعا  یفرد  لحظه  هر  افتاد!  خواهد  یاتفاق  صورت  نیا  در  دیکن  تصور  دانست؟  یشرع   حکم  را  آنها  مضمون  جهینت  در  و

 …  و  است دهیبخش من به را نیمز فالن  و است بدهکار من به مقدار فالن ،ی فالن که ام ده ید

 و  گردند یم ینیقی  و یقطع یلیدل  دنبال به  باشند، یم معتمد و عادل آن انیراو تمام که یتیروا دانستن حجت یبرا اصول، علم  در علما

 یها  خواب  تمام  رهیوهراب  تیروا  استناد  به  ما   آنگاه  .رند یپذینم  باشند،  ثقه  آن  انیراو  هرچند  را  یواحد  خبر  چیه  ابند، ی ن  یلیدل  نیچن  تا

 ! م؟یبشمار معصوم و  زدهمیس امام  ،یمهد ،زمان امام فرزند را الحسن احمد ا،یرؤ کی  با سپس  و  میبدان یشرع  حجت را مؤمنان

 : ۳  لیدل

 به   را  یکالم   نیمعصوم  از  ی کی  ا ی  امبریپ   آن  در  و   شودیم  دهی د  او  درباره   اناًیاح  که  ییها  خواب  به  یبخش اعتبار  یبرا  الحسن  احمد  امّا

 : دیجو یم تمسک ریز اتیروا به  ند،یگویم فرد

ِوالِقظهیِوالِنومِىِفِىبِتمثلِیِالِطانیالشِِفإِنِِ،ىرآنِفقدِالمنامِِىِفِِىرآنِمنِقالِ:ِوآلِهِِهیعلِاللهِصلِىِاللهِرسولِ»إِن
ِ.ِ«امهیالِقِومیِإلِىِىائیأوصِمنِبأحد
ِ«ىصورتِِىفِتمثلیِالِطانیالشِِفانِىرآنِفقدِالمنامِِىِفِىرآنِومنِسلم:ِِوِهیعلِاللهِِصلىِىالنبِ»قال
ِِِالسلم:ِهیعلِىالعسکِرِحسنِِاالمامِ»قال ْمِِ»و  ِِاْعل  نَّ

 
مِ ِأ ل  اک  ْوِمِِِىفِِِِن  ِِالنَّ اِِمْثل  ِمن  ل  هِ«یِ الِِْىفِِِک  ظ  ِق 

ِصورِهِِِىفِِىأتیِِالِِأنهِِاالِِصوره،ِِکلِِِىفِِىأتیِِذهِبالمِ ِِلهِِقالیِِطانایشِِإنِِ:قولیِِىأبِِسمعتِِالسلم:ِِهیعلِِصادقِِ»امام
ِ…ِ«ىنبِىوصِوالِىنب

 :پاسخ

  بفهمد  تا  بشناسد  را  معصوم  چهره  یداریب  در  قبل،  از  دی با  ند،یب  یم  را  یشخص  خواب  در  که  یفرد  که  است  آن  مهم  نکته  اتیروا  نیا  در  -۱

 م اما  ای  امبریپ   صورت  به  تواند  ینم   طانیش  که  است  نیا  اتیروا  نی ا  مضمون  که  شود  توجه  است.  معصوم  همان  دهید  خواب  در  که  آن

 را   شانیا  اگر  شناسد،   ی م  را  امام   ای   امبریپ   که   ی کس  یآر  کند!  یمعرف امام  یجا  به  را  خود  تواند ینم  طانیش  که  است   نفرموده  امّا   د،یدرآ

  به  تواند   ینم  شناسد،   ی نم  را  شانیا  که  یکس  امّا   باشد   آمده   در   آنان  صورت  به   طانیش  نکهیا  نه   ده ید  را  خودشان  قطعا   ند،یبب  خواب  در

 .رد یبپذ را او سخن است،  امام ا ی امبر یپ   کند یم  ادعا او نکهیا صرف
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 د یبا  ا یثان  است.  امبریپ  چهره  چهره،  ن یا  که  بداند   د یبا   اوال   ند، یب  یم   خواب  در  را  امام   ای   امبریپ   عنوان با   ی فرد  که ی کس  گر، ید  ان یب  به

 ماند.   یم  یباق  همچنان  اول  احتمال  لذا  کنند.   ی م  ینف  را  دوم  احتمال  فقط  اتیروا  است.  نکرده  ظاهر  را  خود   چهره  نیا  به  طانیش  که  بداند

 است. حجت اند، داشته یظاهر مالقات شانیا با  و داشته حضور نیمعصوم عصر در که  یکسان یبرا تنها ات یروا نیا پس

 . دی نما ی م ی معرف  امام و امبری پ  را خود و ابدی ی م راه مردم یها خواب از یاریبس در طانیش تجربه،  دییتأ  به -۲

 دارند: موضوع  نیا در یی بایز عبارات دیمف خیش

ِاللبسِِوکثرهِِالبشرِِمنهِِتمکنیِِالِِبماِِسیإبلِِتمکنِِمعِِىنبِِانهِِلهِِبوسوستهِِالنائمِِعندِِسیإبلِِىدِعیِِأنِِمنِِالمانعِِفما
ِِصلواِتِِواألئمهِِاللهِِرسولِِهایفِِرأىِِقدِِانهِِللنسانِِلیتخیِِىالِتِِالمناماتِِمنِِانِِلکِِوضِحیِِومماِِالمنامِِىِفِِالمعترض

ِباطل؛ِهِوِماِومنهاِحقِِهِوِماِمنهاِهمیعلِالله
ِهیعلِِطالبِِىأبِِبنِِىعلِِنیرالمؤمنیأمِِمعهِِوِِوآلهِِهیعلِِاللهِِصلىِِاللهِِرسولِِالمنامِِِىفِِتیرأِِقولیِِىعیالشِِترىِِانک

ِِىنهانیوِِوأعداؤهِِظالموهِِوعثمانِِوعمرِِبکرِِأباِِوانِِدهبعِِمنِِفتهیخلِِانهِِىعلمنیوِِرهیغِِدونِِبهِِباالقتداءِِىأمرنیِِالسلم
ِمنهِمِبالبرائِهِىأمرنیوِمواالتهمِعن
ِقظِهیالِِِىفِِلیبالدلِِثبتِِمِاِِمنهماِِالحقِِکونیِِاِنِِاءیاألشِِفأولىِِباطلِِواالخِرِِحقِِنیالمنامِِأحدِِانِِمحالهِِالِِفتعلمِِ…

ِوبطلنهِ.ِفسادِهِعنِالحجهِأوضحتِماِوالباطلِِتضمنهِماِصحهِعلى
ِِأِنِِقدریِِألنهِِوآلهِِهیعلِِاللهِِصلىِِاللهِِرسولِِتیرأِِانکِِقولکِِىفِِکذبتِِانکِِىللناصبِِقوِلیِِأنِِىعیللشِِنمکیِِسیول
ِِ.نهیبعِهذاِمثلِلهِقولی

ِِاِنِِبذلکِِفبانِِنصبهِِحاِلِِىِفِِراِهیِِکاِنِِممِاِِبالضِدِِمناماتِِرِىیِِبأنهِِعهیتشِِحاِلِِِىفِِوأخبرناِِعیتشِِایناصبِِشاهدنِاِِوقد
ِ…ِذلکِونحِوِسیإبلِوسوسهِمنِأوِالنفسِثیحدِجهینتِمنِوانهِباطلِنیالمنامِأحد

 اشتباه   خواب  حال  در  و  ندارد  بشر که  دارد  قدرتى  طانیش  نکهیا  با  غمبرم،یپ   من  که  کند  وسوسه  خواب  آدم  نزد  طانیش  که  دارد  مانعى  چه

 ائمه  ا ی  و   خدا  رسول  کند   یم   ال یخ  که  آدمى   ، ها  خواب  برخى  در  که  دهد   یم  حیتوض  تو  براى  آنچه  از  و   کرد  شود  یم   اریبس  کارى

 همراهش به  رمؤمنانیام که دمید خواب در را خدا رسول من : دی گو یم  عهیش کی نىیب که نستیا .دارد نادرست  و درست ، دهید را

  ندیاو  دشمن  و   ستمکار  عثمان  و  عمر  و   ابوبکر  و  من؛  از  پس  فهیخل  ستاو  که  کرد   اعالم  بمن  و  گرىید  نه  کن  روىیپ   او  از  فرمود:  بمن  و  بود

 است. عهیش مذهب خاص آنچه از آنها  مانند و  داد فرمان آنان از زارىیب به و  کرد  نهى آنان  دوستى از مرا و

 به  مرا  حضرت  آن  و   بودند   عثمان  و  عمر  و   ابوبکر  همراهش  که   دمی د  خواب  در  را  خدا  رسول  :دیگو  ی م  که  نىیبب  را  ناصبى   آنگاه  و

  مانند   و  بهشت  در  ندیاو  همراه  و  آخرت  و  ا یدن  در  ندیاو  ارانی  آنان  که  کرد  اعالم  بمن  و   کرد  نهى  شانیدشمن  از  و  داد  فرمان  شانیدوست

 و   صحت  لیدل  بهتر  و  نادرست  گرىید  و  است  درست  خواب  دو  از  کىی  که  بدانى  دی با  ناچار  و  هاست  یناصب  مذهب  صخا  آنچه  از  ها،   نیا

 در   را  خدا  رسول  که  گوئى  دروغ  تو  د یگو  ناصبى   به  که  نرسد  را  عهی ش  و  شده   اقامه  آن  بر  لیدل  دارىی ب  در  که  همانست  کدام   هر  بطالن

 گفت.  خواهد باو را نیهم  هم او رایز دى؛ید خواب

  ی م   چگونه  نیبنابرا  دانست.  ی شرع   حجت  را  آنها  بتوان  که  ستندین  یحد   در  اعتبار  نظر  از  و   هستند  السند  فیضع  ات، یروا  ن یا  خود  -۳

 دانست؟  حجت را خواب نام به گرید یا اماره  آنها یمبنا بر توان

ِآحادِ«ِاخبارِات،ِیالرواِِهذهِعیجمِ»و : دیفرما یم  اتیروا نیا سند  درباره دیمف خیش
 : دیفرمایم  یمرتض دیس

ِِ«ِىبِِتمثلیِِالِِطانیالشِِفإنِِىرآنِِفقدِِىرآنِِ»منِِقوله:ِِمنِِوسلمِِوآلهِِهیعلِِاللهِِصلىِِعنهِِروىیِِماِِلیتأوِِفماِِ:لیقِِفإن
ِمِاِِبضِدِِعنهِِمنهمِِواحدِِکلِِخبرِیوِِوآلهِِهیعلِِاللهِِصلىِِىالنبِِروِنیِِقدِِوالکافِرِِوالمؤمنِِوالمبطلِِالمحقِِأنِِعلمناِِوقد
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ِلِوالِاآلحاد،ِأخبارِأضعفِمنِفیضعِواحدِخبِرِهذِاِقلنا:ِِهذا؟ِمعِقهیالحِقِىفِلهِایرائِکونیِفیفکِِاآلخر،ِبهِخبری ِِمعوَّ
ِذلکِ.ِمثلِعلى

 ا ی رؤ  دهیفا  حداکثر

 ده ید  یاعتقاد ای  ین ید قیحقا آنها در  که ها خواب یبرخ که  میکن یم اضافه را مطلب نیا ،خواب اعتبار اریمع و زانیم شدن نروش یبرا

 به  وگرنه  ابد یب  تیحج  شود،   یم  اقامه  یداری ب  در  که  یشرع   یحجت  توسط  د یبا  خواب،  مضمون  و  دارد  تنبه  و   تذکر  جنبه  تنها  شود،   یم

 :دیینما توجه ری ز اتیروا به مثال عنوان به  ندارد. یتیحج و باراعت چیه خود، یخود

ِِخراسان:ِِأهلِِمنِِرجلِِلِهِِقالِِأنهِِالسلِمِِهمِایعلِِالرضاِِموسىِِبنِِِىعلِِالحسنِِِىأبِِعنِِفضالِِبنِِِىعلِِبنِِالحسنِِ»وروِى
ِِِ،ىبضعتِضکمأِرِىِفِدفنِإذاِأنتمِفیکِ:ىلِقولِیِکأنهِالمنامِىفِوآلهِهیعلِاللهِصلىِاللهِِرسولِتیرأِاللهِرسولِابنِای

ِِکمِ،ینبِِمنِِبضعِهِِأناِِأرضکم،ِِىفِالمدفونِِأناِِالسلمِ:ِِهیعلِِالرضاِِلِهِِفقالِِِ،ىنجِمِِثراکمِِىِفِِِبیوغِِ،ىعتیودِِواستحفظتم
ِامه،یالِقِِومیِِشفعاؤهِِىوآبائِِفأناِِىوطاعتِِِىحِقِِمِنِِوجلِِعزِِاللِهِِأوجِبِِمِاِِعرِفیِِوهِوِِىزارنِِفمِنِِأالِِوالنجمِ،ِِعهیالودِِوأنا
ِالسلِمِِهیعلِِهیأبِِنعِِِ،ىجدِِعنِِ،ىأبِِِىحدثنِِولقدِِواإلنس،ِِالجنِِنیالثقلِِوزرِِمثلِِهیعلِِکانِِولِوِِنجِىِِشفعاؤهِِکناِِومن
ِِصورِهِِىفِِوالِِىصورتِِىفِِتمثلیِِالِِطانیالشِِالنِِىرآنِِفقدِِمنامهِِِىفِِىرآنِِمنِِقال:ِِوآلهِِهیعلِِاللهِِصلىِِاللهِِرسولِِأن
ِالنبوه.«ِِمنِجزءاِنیسبعِمنِجزءِِالصادقهِایالرِؤِِنوإِعتهِمیشِمنِواحدِهِصورهِِىفِوالِىائیأوصِمنِأحد

 اجزاء   از  ی کی ییایرؤ  نیچن  که اند افزوده   سپس   اند.  خوانده   صادقه  را او  خواب  امام   و   است  ده یرس  امام   د ییتأ  به ای رؤ  نیا  د ینیب  ی م  چنانکه

  م یتوان  یم  چگونه  و  م؟یبپندار  صادقه  را  مانیایرؤ  میتوان  یم  چگونه  نرسد،  ما  به  یداریب  در  معصوم  از  یدییتأ   نی چن  اگر  امّا  است.  نبوت

 م؟ ی بدان یواقع  عهیش کی یحت ا ی شانیا اءیاوص  از یک ی ای  اکرم امبریپ  را میکن یم  مشاهده خواب در که یسک

  وجدان   خالف  قطعا  مطلب  نیا  شد.  نخواهد   ظاهر  انیعیش  از  کدام  چیه  صورت  به  طانیش  که  ستین  نیا  امام   مقصود  که  است  روشن  و

 یان یعیش  قطعاً  حضرت  مقصود  پس  باشد.   نکرده  تجربه  را  شود  ی م  دهید   آن  در  یا  عهیش  که  یطان یش  یها  خواب  که  نباشد   یکس  د یشا  است.

 قرار  اگر  و   است  بیعج  و  دشوار  یکار  زمان  هر  در  یافراد  نیچن  نیا  صیتشخ  و  آمد   نخواهد  در  آنان  صورت   به  طانیش  که  هستند   ژهیو

 را  آنان  اتباعش  و  الحسن  احمد  که  برد  نام  بتوان  را  تقوا  با  یعلما  و  فقها  از  یبرخ  دی شا  م،یبنام  یواقع  عهیش  را  یکس  زمان  نیا  در  باشد

 دانند!  یم  کافر

  دهد  یم  هُل  آتش  درون  به  را  او  پدرش  و  است  ستادیا  آتش  از  یبزرگ  حفره  لبه  در  دید  خواب  که  است  د یسع  بن  خالد   هیقض  گر، ید  مثال

  امبر ی پ   نزد  بلکه نشد؛  مسلمان ایرؤ  نیا  اثر  بر  او  که  دارند   حیتصر  ،اند کرده  نقل  را  هیقض نیا  که  یمنابع   دارند.   یم  نگه  را  او  خدا  رسول  و

  نشد؛   او  اسالم  سبب  ییتنها  به  خواب  نیبنابرا  آورد.  مانیا  آن  به  سپس  گرفت.  فرا  حضرت آن  از  یداری ب  در  را  اسالم  رفمعا  و  آمد  خدا

 گشت. یداریب در قتیحق یجستجو  یبرا یتذکر و  راهنما تنها بلکه

 آسا   معجزه  قرائن با  چنان  آن  شانی ا  یاهای رؤ  که  داشت  توجه  د یبا   بانو آن  هیقض  مورد در  است.  خاتون  نرجس   جناب  خواب  گرید  نمونه

 و   امام  نزد  را  شیخو  اعتقادات  و  معارف  شانیا  حال  نیع   در  . دیایب  سامراء  به  اسراء  انیم  در  که  گشت  تمام  شانیا  بر  حجت  که  شد  همراه

 فراگرفت.  عصر  امام عمه خاتون، مهیحک جناب از

  ی نید یامر  کردن  ثابت  در  را  مردم  خواب  صراحت  به   آن  در  که  است  دهیرس  صادق   امام   از  حیصح  یت یروا  خواب  تیحج  عدم  به  حیتصر

 : د ینمایم  اعتبار یب  یشرع  و

لِِ ِع  ِِِى  اهِِِِْبن  ِیِإْبر  ْنِِِم  بِِِِع 
 
ِنِِِهیأ بِِِِاْبِنِِِع 

 
مِ ِِىأ ِنِِِرِ یِْع  ِِِاْبِنِِِع  ذ 

 
هِ یِْأ ْنِِِن  بِِِِع 

 
ْبِدِِِىأ هِِع  ِِِالسلمِِهیعلِِاللَّ ال  ِِِق  ال  اِِق  ْروِِِِم  ِذهِِىت  هِ ِِه  اِصب  ِالنَّ

ِ ْلت  ق  ِِِف  ِعْلت  ِِِج  اک  ِایفِِِِِفد  ِاِِم  ِِِذ  ال  ق  اِنِهْمِِِِىفِِِِف  ذ 
 
وِعِهْمِِأ ک  وِدِهْمِِِور  ج  قِ ِِوس  ِف  ْمِِِْلت  ه  ِیِ ِِِإنَّ ون  ول  ِِِق  بِ ِِِإنَّ

 
ِأ ِِِىَّ ِِِْبن  ْعب  آِهِِک  ْوِمِِِِىفِِِِر  ِِِالنَّ ال  ق  ِِف 

وا ب  ذ  ِِک  ِإنَّ ِیدِِِف  هِن  ِِاللَّ زَّ ِِع  لَّ ِِوج  ز  ع 
 
ْنِِِمْنِِأ

 
ىیِ ِأ ْوِمِِِىفِِِر  ِالنَّ
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  فرمودند:   ؟ یموضوع   چه  در   شوم!  تی فدا  گفتم:   کنند؟   ی م  نقل   چه  ها   یناصب  ن یا  فرمودند:   من  به  صادق   امام   : دیگو  ی م   نهیاذ  بن   عمر

 است! دهید خواب در را اذان آن عبک  ابن یاب که  معتقدند گفتم:  سجودشان. و  رکوعشان و اذانشان درباره

 شود!  دهید خواب در که است آن از واالتر  جل و عز یخدا نی د  همانا اند!  گفته دروغ  :فرمودند

 خواب   ک ی  به  تنها  بتوان  را  تیمهدو  ا ی  امامت   یریخط  و  تیاهم  به  ی اعتقاد  چطور  نمود،  ثابت  خواب  با   توانینم  را  ینید   فرع  ک ی  یوقت

  خداست،   نید  جزء  اگر  و  است  معلوم  فشیتکل  ست،ین  خدا  نید  جزء  اگر  کند،   یم  ادعا  الحسن  احمد  که   ی مقامات  و  شؤون  نمود.  مستند

 چ ی ه امامت و یامبریپ  چیه نبوت چنانکه شود. اعالم مردم به اءیاول و  اءیانب توسط یداریب در  دیبا شود. ثابت ابخو با که است آن از برتر

 است! نشده  ثابت خواب در ی امام

 : د یفرمایم  ثیحد ل یذ یمجلس  عالمه لذا

ِاألحکامِتثبتِالِبالنومِأِنِعلىِدِلیِالخبرِهذِاِإِنِثِمِحه…یصحِدیبأسانِالعللِىفِمثلهِِىورِوِحسن.ِِثیالحد
ِخِصیِِأنِِىنبغیِِذلکِِومعِِ،ىالجلِِىبالوحِِىهِِإنماِِبلِِبالنوم،ِِاالحکامِِهیشرعِِأصلِِثبتیِِالِِأنهِِالمرادِِ:قالیِِأنِِمکنیو

ِِلمِاِالسلمِهمیعلِواألئمهِاءیاألنبِریغِبنوم ِِ…ىالوحِبمنزلهِنومهِمِأنِمرَّ

 دوم   ی ادعا

 االمام  ابن  هو   الحسن  احمد  دی»الس  .رسد یم  امام  به  نسل  پنج  فاصله  با  که  است  زمان  امام  یپسر  نواده  کندیم  ادعا  الحسن  احمد

   ی المهد  االمام  أن  »کما  نوشتند:  را  عبارت  نیا  تشانیسا  در   انصار  زا  ی گروه  «یالمهد   االمام   نسل  من  ی أ  یالمهد
 
 بکلمه   تلفظی  مرارا

 عّجل« !ُتکیفد ی  ُبن   ورد: ثیح  اناتیالب احد یف  ورد کما الحسن احمد  دیالس مع ثهیحد عند «ی  »ُبن  

  هستند   یخاص  یها  منزلت  و  مقامات  یدارا  شانیا  فرزندان  و  دارند  فرزند  زمان  امام  ت،یروا  نیچند  اساس   بر  که  است  آن  نخست  لیدل

 : است آمده اتیروا نیا در که

 زمان امام اوالد  بر صلوات و سالم اول: تیروا

 نام  به  را  یصلوات  المتهجد  باحمص  در  یطوس  خیش  مثال  عنوان  به  است.   شده  فرستاده  صلوات  و  سالم  ، امام  اوالد   بر  آن  در  که  یتیروا

ِِِ»و  است:  آمده  آن  در  که  فرموده  نقل  «یاصفهان  ضراب  ابوالحسن   »صلوات  در   ولده«ِِمنِِاالئمهِوِِعهدهِِوالهِِوِِکیَِّولِِىعلِِصل 

  یمنزلت  و  مقام  یامعن  به  ز،ین  آنان  بر  یاله  صلوات  و  سالم  و  دارند  امامت  مقام   زمان  امام  نسل  از  ی فرزندان  که  است  آمده  تیروا  نیا

 است. ژهیو

 پاسخ

 : مقدمه

  یم  ی سکن  سهله  مسجد  در   شان  ه یذر  با   امام   مثال   . شودیم  ده ی د  یمطالب   عصر  امام   هیذر  درباره   ، هداه  ائمه  از  دهیرس  اتیروا  در

 ی ارزش  بار  ی ول  شود  ی م  اشاره  زمان   امام   داشتن  فرزند   اصل  به  ،یات یروا  نیچن  در  خوانند.  یم  نماز  کوفه  مسجد   در  شان یا  هیذر  ای   کنند

 که  است   ییدعا  نیهم  آنها  از  یکی  کند.   ی م   اثبات  آنان   یبرا  را  یمنزلت  و   قدر   اتیروا  از  ی برخ  امّا   شود.  ی نم  ثابت  اوالد   ن یا  یبرا  یچندان

 شود.  یم  فرستاده صلوات و  سالم یمهد حضرت هیذر از امامان بر آن در

 خواهند  زمان  امام   نسل  از  ی امامان  که   میشو  معتقد   آن  ی مبنا  بر  و   م یریبپذ  را  تیروا  ن یا  که  فرض  به  که   است  نیا  مطلب پاسخ  امّا   -۱

 سپس  .ستا  زمان  امام   نسل  از  ی امام  کند   ثابت   گر ید  ی جا  از  ابتدا  د یبا   او   است؟!   افراد  آن   از  ی کی  الحسن  احمد   که  م یبفم  چگونه  آمد. 

 امام فرزند  الحسن احمد پس   فرستد، یم  درود  امام  فرزندان  بر که  دارد وجود ی تیروا چون نکهیا نه م، یبفرست درود  او  بر  تیروا نیا طبق

 کند!  خود یفرزند  بر لیدل نیگزیجا را تیروا نیا  تواند ینم او که شود توجه است!
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  و  م یکرد یبررس نیشیپ   بخش  در هم را خواب تیحج و  اعتبار دهد.  ینم ارائه خواب جز لیدل چ یه شی ادعا  یبرا او  که است آن تیواقع

 افراد،   نَسَب  اثبات  یبرا  یاختصاص  طور  به  اسالم  عتیشر  که  میکن  یم   اضافه  را  مطلب  نیا  نجایا  در  .می دانست  یتیحج  هرگونه  فاقد  را  آن

 )استفاضه( وعیش عادل،  دو شهادت پدر،  اقرار  است: دانسته معتبر را راه سه

 است.   کرده  اقرار  خود  ضرر  به  پدر  چون  نجایا  در  شود.  یم   ثابت  او  یفرزند  است،   من  فرزند  یفالن  که  کند  ادعا  یپدر  اگر  پدر:  اقرار

 در   است.  نفع  یذ  او  رایز  .شودینم  ثابت   او  نسَب  یشرع   نظر  از  ،هستم« یفالن فرزند »من  کند  ادعا  یا  بچه   اگر  یول  است  رفتهیپذ  اقرارش

 هم  آن  مشکوک  یفرد  اقرار  به  توانینم  و   ستین  یشرع   حجت  خواب  گذشت،   چنانکه  رایز  ندارد.   وجود  قطعا   پدر  اقرار  سن،الح  احمد  مورد

 نمود.  یشرع  استناد ست،ین معلوم آن صدق  که یی ایرؤ در

 الحسن   احمد  چهارم  جد  که  دانم  یم  من  کند  ادعا  که  است  نشده  دایپ   یاحد  کنونتا  ندارد.  وجود  اصالً  زین  لیدل  نیا  :نیعدل  شهادت

 نی ا  بر  شهادت  یادعا  توانند  ینم  الحسن  احمد  روانیپ   ی حت  است.  آمده  ا یدن  به  شانیا  همسر  از  و  است  زمان  امام  فرزند سلمان،  یعنی

 دارند. واقعه نیا از گزارش یبرا  یسند سلسله نه و  اند بوده زمان آن در خود نه رایز .ندکن هیقض

  زمان،   نیا  در  مطلب  نیا  اند.   دهکر  انکار  را  او  ادتیس  اش  لهیقب  بلکه  ندارد.  وجود  هرگز  زین  وعی ش  الحسن  احمد  درباره استفاضه:  و  وعیش

 ی برا  و  دارد  احوال  ثبت  سازمان   ها دولت  ریسا  مانند  عراق   دولت  رایز بماند.  یمخف  بتواند  و  باشد  دشوار  آن   درباره  قیتحق  که  ستی ن  یزیچ

 سادات   از  خاندان  و   لهیقب  نیا»  گفت:  عراق   دولت  تیامن  ریوز  الوائل،  روان یش  گذشت   چنانکه  است.  کرده  صادر  شناسنامه  خود  اع اتب  تمام

 بزرگان  از  ی کی  « ندارند  امبریپ   به  ی انتساب  و   ستندین  د یس  اصال  او  خاندان»  گفت:  بصره  س یپل  فرمانده  نیجانش  لیعبدالجل  « باشند.  ینم

  تمام» :د یگو یم است، بوده بصره  یبازرگان اتاق  سیئر بینا که یمسَلَ عبدالزهراء داخل حاج نام به (لِمیسُوَ ای ی)سَلَم الحسن احمد لهیبق

 .« ندیجو یم یزاریب ش یادعاها و دجال نیا از اش لهیقب و  عموها خانواده،

 :جهینت

 حال  به  تا  که  است  جهت  نیهم  به  .ستین  اثبات   قابل  الحسن  احمد  یبرا  مطلب  نیا  باشند،   داشته  یفرزندان  زمان  امام   م یکن  فرض  اگر

 ه ارائ   لیدل  یجا  به  را  فوق   تیروا  ،یا  بندهیفر  طرز  به  بلکه  است؛  نشده  ارائه  او  بودنِ  زمان  امام  فرزند  بر  یلیدل  چیه  روانشیپ   و  او  طرف  از

 کنند.  یم

  اتیروا  ن یا  ندارند.  فرزند   بتیغ   دوران  طول  در  زمان  امام  :ندیگو  ی م  که  م یدار  ی اتیروا  ، یاصفهان  ضراب  ابوالحسن  صلوات  مقابل   در   -۲

 زین  رجعت  و   ظهور  دوران  در   زمان   امام   که  م یدار  ی تیروا  ی حت  معتبرترند.  ابوالحسن  صلوات  از  اما   هستند   فیضع  سند   نظر  از  اگرچه

 داشت.  نخواهند فرزند

ِِجدِکِِسمعتِِِىإنِِله:ِِفقالِِنعم،ِِقالِ:ِِإمام؟ِِأنتِِلهِ:ِِفقالِِالسلمِِهیعلِِالرضاِِالحسنِِِىأبِِعلىِِحمزهِِىأبِِبنِِِىعلِِ»دخل
ِِجعفِرِِقالِِهکذاِِسیلِِت؟یتناسِِأوِِِخیشِِایِِتیأنسِِفقال:ِِعقب.ِِولهِِإالِِاالمامِِکونیِِالِِ:قولیِِالسلمِِهمِایعلِِمحمدِِبنِِجعفر

ِهمِایعلِِىعلِِبنِِنیالحسِِهیعلِِخرِجیِِىالِذِِاالمامِِإالِِعقبِِولهِِإالِِاالمامِِکونیِِالِِالسلم:ِِهیعلِِجعفِرِِقالِِإنماِِالسلم،ِِهیعل
ِقول«یِجدِکِسمعتِهکذِاِفداکِجعلتِِصدقتِله:ِفقالِله،ِِعقبِالِفإنهِالسلم

  شما   جد  از  من  گفت:  .یآر  فرمود:  حضرت  ؟ یهست  امام  شما  ایآ  گفت:  و   شد  وارد  الرضا  ابوالحسن  امام  بر  (ی)بطائن  حمزه  یاب   بن  یعل»

 باشد.  داشته فرزند نکهیا مگر بود،  نخواهد امام  امام،  گفت:  که دمیشن محمد بن جعفر

  مگر بود،  نخواهد امام  امام، فرمود:  بلکه نفرمود،  نگونهیا ما جد ؟یزد  یفراموش به را خود ا ی یکرد فراموش  ایآ ! خیش یا فرمودند: حضرت

 داشت. نخواهد یفرزند  امام، آن شود. خارج او  از پس  یعل  بن نیحس که ی امام آن بجز  د.باش داشته فرزند نکهیا

 « فرمود. نگونهیهم  شما جد شوم، تیفدا یگفت راست :گفت

 باشد:  یم  داللحنیشد اریبس که  است صادق  امام از گرید تیروا

ِِقولوِنیوِِماتِِبتهیغِِِىفِِىالمهدِِقالیولِِمنهاِِنِیوأبِِأنورِِأمرناِِواللهِِقالِِنعم،ِِقلت:ِِالشمسِِهذهِِترىِِمفضِلِِایِِ:»قال
ِ.«نیأجمعِوالناسِوالرسلِوالملئکهِاللهِِلعنهِهمِیعلِأولئکِوظهورهِوکونهِوالدتهِجحِدیِوأکثرهمِمنهِبالولد
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 ؛یآر کردم:  عرض ؟ ینیب یم را دیخورش نیا ایآ مفضّل! یا»

  و   است  مرده  او  که  شوندیم  معتقد  بتشیغ   زمان  در  یمهد  درباره  و  است.  تر  روشن  و  تر  ینوران  آن  از  ما  امر  قسم!  خدا  به  :فرمودند

 تمام  و  امبرانیپ   و  فرشتگان  و  خدا  لعنت  کنند.  یم  انکار را  او  ظهور  و   وجود  والدت،  مردم  شتریب  و  شوند  یم  قائل  او  یبرا  فرزند  به  سپس

 « باد.  نهاآ بر دممر

  نیگزیجا  که  است  ی فرزندان  به  باور  بلکه  ستین  یفرزند  هر  به  اعتقاد   امام،  داشتن  فرزند  به  اعتقاد  از  منظور  که  شودیم   معلوم  تیروا  اق یس  از

 است.  الحسن احمد یادعا قا یدق نیا و  دارند امامت  مقام  که یفرزندان  گرید عبارت  به .شوند  یم  او فوت از بعد امام

  زمان  امام   از  بعد  که  هستند  ی امام   نیاول  که  نیحس  امام   با   فرزندان  آن  که  باشد   نیا  زمان  امام  نداشتن  فرزند   حکمت  بسا   چه  و

  ا ی ندارند  یفرزند  ا ی   زمان  امام  راث،یم در  تنازع  ارمقد  نیهم  امدنین  وجود  به  یبرا  د ی شا  نشود.  دایپ   راثیم در  تنازع ،کنند   یم  رجعت

 . روندیم  ای دن از پدر از قبل  ،دارند اگر

 هم   از  رایز  دارد.  تنازع  کنند،  یم  رجعت  که  ی امامان  با  امامت  اصل  در  بلکه  راث،یم  در  تنها  نه  که  است  یکس  همان  قایدق  الحسن  احمد  و

 . خواندیم عصر  امام از بعد  امام را خود اکنون

 صورت  نیا به  .میکرد جمع ند،ینما یم ینف را آن که  یاتیروا و کنندیم داللت امام یبرا فرزند داشتن  به که یاتیروا انیم ح،یتوض نیا با

  طرف  از  یفرزند  یدعاا  صورت  هر  در  و  داشت  نخواهند   باشد،  داشته  مقامات   ی ادعا  امکان   و   ندبما  شانیا  از  بعد   که  یفرزند  ،حضرت  آن  که

 داند.  یم امامت« مقام »صاحب فرزندِ قایدق را خود او رایز گشت. باطل الحسن احمد

 همراه   به  را  عبارت  ن یع   ابتدا  . میده  ارائه  زین  یحل  ی پاسخ  ،یاصفهان  ضراب  ابوالحسن  صلوات  در  موجود  عبارت  درباره  میدان  یم  الزم  امّا   -۳

 : م یآور یم قبل جمله چند

ِاءیاألوصِِعِیوجمِالمصفِىِنِیوالحسِِالرضاِوالحسِنِِالزهراءِوفاطمهِالمرتضِىِِىوعلِالمصطفىِمحمِدِعلِىِصلِاللهم
ِم،یالمستِقِوالصراِطِنیالمتِِوالحبلِالوثقىِِوالعروهِِالتقىِِمنارِوِالهدىِوأعلِمِالدجىِِحیمصاب

ِایودنِنایدِآمالهِمِأقصىِوبلغهمِآجالهمِىِفِوزدِأعمارهمِىِفِومدِولدهِمنِواألئمهِِعهدِکِووالِهِکیولِعلىِوصل
ِریقدِشئِکلِعلِىِإنکِوآخرِه

 از   مقصود  نشده  حیتصر  تیروا  نیا  در  که  است  نیا  کند،  خارج  ینید  متواترات  و   اتیقطع  با   تعارض  از  را  تیروا  نیا  تواند  یم  که  یا  نکته

 باشند.  عصر امام آن از مقصود که ندارد وجود یروشن لیدل ست؟یک ک«ّی »ول

  با متن،  نیا  از  فراز  چند  که  است  نی ا  مطلب  نیا  بر  نهیقر  هستند.  اکرم  امبریپ   آن،  از  مقصود  گفت  توانیم  تعارض  حل   یبرا  جهینت  در

 اند:  شده برده  نام شانیا تی ب اهل  سپس و اکرم امبریپ  ابتدا آنها  در که است شده آغاز صلوات

ِِنیالعالمِربِِحجهِِوِنییالنبِخاتمِوِنیالمرسلِِدیسِمحمِدِعلِىِصلِاللهم
ِبِهیطِِدائمهِرهیکثِهینامِهیزاکِصلهِِهمیعلِوِمحمِدِعلِىِصلِاللهم

ِِعیجمِِوِالمصفِىِنیالحسِِوِالرضاِالحسنِِوِالزهراءِفاطمهِِوِالمرتضىِِىعلِوِالمصطفىِمِدمحِعلِىِصلِاللهم
ِالدجِىِِحیمصابِاءیاألوص

  لذا   اند.   دانسته  نفر  دوازده  در  منحصر  را  ائمه  و   اند   کرده   ی نف  را  زمان  امام   نسل   از  ی امامان  وجودِ  ، ین یقی  و   ی قطع  اتیروا  آنکه  خالصه

 . میدانی م  رجعت  زمان  به  طمربو  است،  آمده  ادامه  در  که  را  شانیا  عمر  طول  یبرا  دعا  و  میکن  یم  ریتعب  اکرم  امبریپ   به  را  ک«ی»ول  کلمه

 خ ی ش  مرحوم که است نیا آن شاهد باشد. بعده« »من  کلمه فِیتصح ه«ولد »من کلمه که نیا آن و است انیم در هم یگرید احتمال -۴

  شود.  یم   شروع  …«ِِفتکیخلِِوِِکِیولِِعنِِالدفعِِ»اللهم  عبارت  با  که  کنند  ی م  نقل  را  یگرید   یدعا  المتهجد  مصباح  کتاب  در  ،یطوس

 : تاس آمده عبارت ن یا دعا آن در

ِنصرهم.«ِوأعزِآجالهِمِِىفِوزدِِآمالهِمِوبلغهمِبعدهِمنِاألئمهِِوِعهدِهِوالهِعلىِصلِ»اللهِم
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 به   زی ن  ابوالحسن  صلوات  در  است  ممکن  که  رساند  یم  ذهن  به  نیچن  ،یاصفهان  ضراب  ابوالحسن  صلوات  و  دعا  نیا  در  عبارات  یهمسان

 عهده«   »واله  صورت  به  عهدک«  »واله  کلمه  صلوات،  در  آنکه  صوصاًخ  باشد!   بوده  بعده«  من  االئمه  »و  عبارت  ولده«  من   االئمه  »و  عبارت  یجا

 . کندیم  دایپ  فوق یدعا با  یشتریب شابهت که دارد بدل نسخه

 دارند. حضور رجعت زمان در که هستند عشر یاثن ائمه همان  بود،  خواهند زمان امام از  بعد که ی امامان از مقصود قطعاً  و

 . میکن  ینم  یتلق  معتبر  اماره  عنوان  به  را  آن  م، یده  ارائه  ش یبرا  یدالل  جمع  مینتوان  که  فرض  به  نیبنابرا  دارد.  سند   ضعف  تیروا  نیا  -۱

 اعتقادات   یمبنا  را  عباراتش  تک  تک  میتوان  ینم  که  است  آن  مقصود  بلکه   م؛یکن  رد  اساس  از  و  یکل  طور  به  را  دعا  نیا  که  ستین  نیا  منظور

  م یشو یم  معتقد را آن از یعبارات تنها  لذا باشد.  شده یتصرفات  و دخل آنها در است ممکن ان،یراو نبودن  معتمد جهت به رایز .میده قرار

 برسد.  گری د معتبره ادله د ییتأ  به که

 زمان  امام   فرزند  ظهور  دوم:  تیروا

  القائم«  ةیذر  یمنکر  یعل  الحاسم  »الرد   کتاب  در  ،نجف«  مکتب  »انصار  یعلم  بزرگان  از  و  الحسن  احمد  یرسم  یسخنگو  ،یلیالعق  ناظم

 : دی گو یم

 یمهد  پسر  زمان   آن  در   است:  آمده   نیچن  کاهن  حیسط  از  یطوالن  تیروا  ک ی  از  یبخش  در  بحاراالنوار  از  نقل   به  االسالم  ةبشار   کتاب  در»

 قبل  یمهد  امام  پسر  که  است  نیا  دهنده  شانن  صراحت  به  نیا  ( ۱۵۷ص  ،االسالم  ةبشار )  «یالمهد  ابن  ظهری  »فعندها  کند.  ی م  ظهور

 « است. شده  دیکأت او  بر تیب اهل  یدعاها  در که است همان  فرزند  نیا و کندیم ظهور یمهد ام ام امیق از

 :پاسخ

 است:  صورت نیا به عبارت  اصل مینیبیم  م،یکنیم مراجعه بحاراألنوار فیشر کتاب به ی وقت -۱

 . کندیم ظهور ،یمهد  ، امبریپ  پسر زمان آن در «ىالمهدِِىالنبِابنِِظهریِ»فعندها

 در  یالمناد  ابن  سنت  اهل  از  و  است  آورده  االحبار  کعب  از  متصل  ریغ   سند  به  نیقیال  انوار  مشارق   در  یبرس  رجب  حافظ  را  تیروا  نیا

  آن الناصب الزام  و االسالم ةبشار  و  کرده نقل نیقیال انوار مشارق  از را آن االنوار، بحار سپس  نموده. نقل عباس ابن از شیخو »المالحم«

 اند.  آورده االنواربحار از را

 نوشته   م،السال  هیعل  یالمهد  عالمات  ی ف  االسالم   بشاره  کتاب  یحت  است.  «یالمهد  یالنب  »ابن  عبارت  شامل  تیروا  نیا  منابع،   ن یا  تمام  در

  ی ر ییتغ  چیه  بدون  را  االنوار  بحار  ت یروا  نیع   ۲۰۰۷  سال  اول  چاپ  ، روتی ب  البالغ  سسهؤم  چاپ  ،یالکاظم  دریح  دیالس  آل  یمصطف  دیس

  جالب و  کند  قیتطب الحسن احمد بر  تا است کرده  فیتحر را تیروا  یگستاخ  و جسارت کمال   با یلیالعق ناظم  یآقا ی ول است.  کرده  نقل

  است.   نداده  آدرس  است،  مردم  اریاخت  در  تر  گسترده  که  االنوار  بحار   مانند  دوم   و   اول  دسته  منابع  از  انتشیخ  ماندن   یفمخ  یبرا  که  آن

 است. الحسن احمد بطالن  لیالد نیتر روشن از ی کی ،آشکار انتیخ نیهم

 کی  ییشگویپ   بلکه  ستین  تیروا  اساساً  بهتر  ریتعب  به  است!  کاهن  حی سط  به  مربوط  بلکه  است  نشده  صادر  معصوم  از  تیروا  نیا  اصالً  -۲

 است. ننموده ذکر تیروا عنوان به را آن زین یمجلس عالمه ندارد. ی شرع  اعتبار چیه که  است کاهن

 : دی گو یم ادامه در رایز است. احسن احمد رد بر  یروشن لیدل ( میریبپذ و م یبدان تیروا را آن )اگر تیروا نیهم -۳

 غمر   بخروجه   ذهبیف  حسن،  أو  نیحس  اسمه   کالقطن  ضیأب  من،یال  صنعاء  من  ملک  خرج ی  ثم  …یالمهد   یالنب  ابن   ظهری  »فعندها

 الفتن.« 

 است  یمهد  ،امبریپ   پسر  از  ریغ   ی فرد  اً یثان  بصره!  از  یمهندس   نه  است   منی  صنعاء   از  ی ملک  اوالً   است،  ظهور  ساز  نهیزم  که   ی مانی  پس

 کند.  یم خروج او ظهور از پس که
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