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 پيشگفتار
 !خوانندة گرامی

شايد برای شما هم اتفاق افتـاده باشـد 
که گاهی فالن موضوع طوری گنگ و مـبهم مـی 

يـا يـک , نمايد که تشخيص آن مقدور نيسـت
خبر از راه دور تا زمانی که مستند ثابـت 

ی برای شما گيچ کننـده و ا هنشود به انداز
خسته کننده است که شما را کالفه مـی کنـد 

کشـمکش , يلی مهم باشـدبويژه اگر موضوع خ
مذاهب و مکاتب اعتقادی و فکـری قرنهاسـت 
ادامه دارد و در اين اواخـر بـا پيشـرفت 
علم و تکنولوژی و رشد چشـمگير اقتصـاد و 
اسباب و امکانات نشر و پخش و دعوت پـر و 
پا قرص بسـياری از ايـن مـذاهب و مکاتـب 
اعتقادی و فکری راه تبليغات و پروپاگنده 

قـوی و گسـترده ای پـيش  را در سطح خيلـی
گرفته اند بگونه ای که شايد بـرای خيلـی 
ها حتی کسانی که اهل فکر و مطالعه هستند 

يکـی , صدها شبهه و اشکال ايجاد کرده اند
ترين و قدرت منـدترين ايـن مـذاهب  از قوی

اعتقادی مذهب شيعه اثناعشری است کـه گـر 
مســلمانان جهــان را %) 5(چــه پــنج درصــد 
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می دهند اما بـدليل داشـتن بيشتر تشکيل ن
امکانات سياسی و اقتصـادی گسـترده چنـان 
طوفانی از تبليغات و شايعات و شبهات بپا 
, کرده اند که خودشـان هـم در شـگفت انـد

بخشی از اين تبليغات متعلق به موضـع بـه 
ــان  ــطالح خودش ــار«اص ــور از [» استبص منظ

استبصار يعنی راهياب شدن و هدايت يـافتن 
 ]نت به مذهب شيعه اثناعشریاز مذهب اهل س

مبلغان مذهب اثناعشری به گزاف مدعی . است
هستند که تعدادی از شخصيتهای عمـده اهـل 
ســنت از عقيــده خودشــان برگشــته و مــذهب 
اثناعشری را پذيرفته اند اما دريغ از يک 

گـاهی مصـری و گـاهی , سند و مـدرک قـاطع
اردنی و گاهی آسيايی و گـاهی اروپـايی و 

نه افراد عادی , ستبصر می شوندآفريقايی م
جالب اينکه اين , بلکه علماء و دانشمندان

زيـر عبـای وحـدت و تقريـب ! فتوحات مبين
 !.انجام می گيرد

تناقض زياد است ايـن ! در اين اسالم ناب
اگـر وحـدت و تقريـب اسـت ايـن , !هم يکی

ــت؟ ــا چيس ــه ! ادعاه ــدف و برنام ــر ه اگ
و اهل سنت است پس شـعار وحـدت » استبصار«

اگر اين ادعاهـا ! تقريب چه معنايی دارد؟
درست می بود حداقل اين تناقض هم کمی وزن 
می داشـت امـا کجاسـت استبصـار و هـدايت 

چنـد نفـر ! علماء و شخصيتهای اهـل سـنت؟
گمنام و بی هويت بـه خـود اجـازه داده و 
برايشان سوژه ساخته اند که گويـا اينهـا 
ن هدايت شده اند يا عـده ای عـوام از فـال

کشور آفريقايی يا آسيايی به خاطر سد رمق 
و فرار از شرايط سخت زندگی فقيرانـه تـن 
! به شيعه شدن و حتی نصرانی شدن می دهنـد

علمـاء و شخصـيتهای » استبصار«اما کجاست 
 !اهل سنت؟
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اما در عوض شخصيتهای بزرگ و حقيقی کـه 
با علم و دانش و عقل و منطـق از خرافـات 

ق را انتخـاب کـرده روی گردانيده و راه ح
اند آقايان سعی می کنند کـه آنهـا را در 
تاريکی مطلق نگه دارند و هيچ گونه اثـری 

 .از آنان بدست مردم نرسد
اما اين واقعيت است که ايـن شخصـيتهای 
بزرگواری که از تشيع به مـذهب اهـل سـنت 
روی آورده انــد نــه تنهــا عالمنــد بلکــه 
 مانند ساير اهل سنت همـواره داعـی وحـدت

غير از آيـت هللا سـيد , حقيقی بوده و هستند
ابوالفضل برقعی قمی مؤلف ايـن کتـاب کـه 
ايشان را با قلم خودشـان خواهيـد شـناخت 
چند شخصيت را به طـور نمونـه معرفـی مـی 

 :کنيم
 آيت هللا سيد علی اصغر بنابی تبريزی -1
عالمه سيد اسماعيل آل اسـحاق خـوئينی  -2

 زنجانی
 یاستاد حيدر علی قلمداران قم -3
 آيت هللا شريعت سنگلجی تهرانی -4
 دکتر يوسف شعار تبريزی -5
 مهندس محمد حسين برازنده مشهدی  -6
 حجت اإلسالم دکتر مرتضی رادمهر تهرانی  -7
 علی رضا محمدی تهرانی -8
 استاد علی محمد قضيبی بحرينی  -9

آيت هللا العظمی محمد بن محمـد مهـدی  -10
 خالصی عراقی

 آيت هللا اسدهللا خرقانی -11
ــویدک -12 ــادق تق ــر ص ــادق , ت ــتاد ص اس

 دانشگاه تهران
 دکتر علی مظفريان شيرازی -13

که تقريبا تمامی شخصيتها از خود آثـار 
ــت ــای گذاش ــه ج ــی ب ــی و تحقيق , ندا هعلم
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ــاب  ــن کت ــة اي ــس از مطالع ــدواريم پ امي
خوانندگان عزيز خود قضاوت کننـد کـه حـق 
چيست و حق جو کيست و چه کسانی بايـد راه 

 !.ماينداستبصار را بپي
اما از پيروان و داعيان شيعة اثناعشری 
مخلصانه و مجدانه خواهشـمنديم کـه بـرای 
تحقق وحدت واقعی بين مسلمانان از لعنت و 

دسـت , أجمعين نو , صنفرين صحابة رسول هللا
بردارند و از تبليغ منفی و منحـرف کـردن 
اهل سنت صرف نظر کنند تا همة امت اسـالمی 

ان اسـالم محکـم و بتواند در مقابـل دشـمن
استوار بايستد و از مقدسات اسـالمی دفـاع 

 .کند
, اگر قرار باشد به بهانة وحدت و تقريب

بعضی مسلمانان ناآگاه و خوش نيت اهل سنت 
را از عقايد و باورهايشان منحرف کـرده و 
از مذهب اصيل اهـل سـنت دور کننـد و بـه 

مطمـئن , مذهب شيعة اثناعشـری سـوق دهنـد
انان باالخره از اين برخورد باشند که مسلم

غير اخالقی سـر در خواهنـد آورد و آنگـاه 
همة تالشها و زحمتهايشان بـر بـاد خواهـد 

به اميد آنکه عقـالی ايـن مـذهب بـا , رفت
مسلمانان رک و راست پيش بيايند و در فکر 
وحدت عملی و حقيقی مسلمانان باشند و جلو 
فعاالن عاطفی خودشان را بگيرند زيـرا کـه 

حت عليای امت اسالمی مهمتـر از مصـلحت مصل
يک مذهب و طائفـه اسـت و وحـدت و اتحـاد 
هرگز با دشنام و اهانت و لعن و نفـرين و 

 .تبليغ برای شيعه گری ممکن نيست
 !خوانندگان گرامی

الزم به ذکر اسـت کـه شايسـته دانسـتيم 
ــيد  ــی س ــت هللا العظم ــاب آي ــن کت ــف اي مؤل

از ابوالفضل ابـن الرضـا برقعـی قمـی را 
زبان خود ايشان معرفی کنيم لـذا مطـالبی 
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را به طور پراکنده از کتاب سـوانح ايـام 
يا خاطرات که به قلم توانای خـود ايشـان 

ان . نگاشته شده را انتخاب و سر هم کرديم
شاهللا که بتوانيد شخصـيت ايـن بزرگـوار را 
بدرســتی بشناســيد و تأکيــد ميکــنم بــرای 

ختة آشنايی بيشـتر بـا ايـن چهـره ناشـنا
ايران زمين تمـام کتابهـای ديگـر ايشـان 

مراجعـه ) يـا خـاطرات(بويژه سوانح ايام 
 . کنيد

 ناشر
 
 
 
 

 گی نامة مؤلف از زبان خودشزند
حمد و سپاس خدايي را آه به ايـن نـاچيز 
تميز درك حق و باطل داد و ما را بـه سـوي 

وال. خود راهنمايي آرد دي ل ا لنھت  الحمد الذي ھدانا لھذا وما كن
ر  ,أن ھدانا هللا ا أنت و درود نامعدود ب م أدر م إلھي أنت دللتني عليك ولوال أنت ل

وم  ىوأصحابه وأتباعه الذين اتبعوه بإحسان إل ص ىمصطف رسول محمود محمد ي
  .لقائه

ي از دوســتان و همفكــران ا هعــد. و بعــد
اصرار آردنـد آـه ايـن حقيـر فقيـر سـيد 

و  ابوالفضل ابن الرضا برقعي، شرح احـوال
ي تحريـر در  هتاريخ زندگي خود را به رشـت

آورم و عقايد خود را نيز ضمن ذآر احـوال 
خود بنگارم تا مفتريـان نتواننـد پـس از 

زيرا آسي آه بـا . موتم تهمتي جعل نمايند
عقايد خرافي مقدس نمايـان مبـارزه آـرده 
دشمن بسيار دارد، دشمناني آه چون آسي را 

ر گونـه مخالف عقايد خـود بداننـد، از هـ
تكفير و تفسـيق و تهمـت دريـغ ندارنـد و 
بلكه ايـن آارهـا را ثـواب و مشـروع مـي 

و البته در آتب حديث نيـز بـراي !! دانند
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اين آار احاديثي جعل و ضبط شده اسـت آـه 
اگر فردي آـم اطـالع آن روايـات را ديـده 

 !باشد مي پندارد آه آنها صحيح اند
به هر حال اين ذره ي بي مقدار خـود را 

ابل نمي دانم آه تاريخ زنـدگاني داشـته ق
باشم، ولي براي اجابت اصرار دوسـتان الزم 
دانســتم آــه درخواستشــان را رد نكــنم، و 
بخشــي از زنــدگاني ام را بــه اختصــار 
برايشان بنگارم، گرچه گوشـه هـايي از آن 
را در بعضي از تأليفاتم بـه اشـاره ذآـر 
نموده ام و به لحاظ اهميت آنهـا نـاگزير 

ينجا نيز بعضي از آن مطالب را تكرار در ا
 .مي آنم

 

 ]نسب مؤلف[
بدانكه نويسنده از اهل قم و پدرانم تا 
سي نسل در قم بوده اند و جد اعاليم آه در 
قم وارد شده و توقـف آـرده موسـي مبرقـع 
فرزند امام محمد تقي فرزند حضرت علي بـن 

مي باشد آه اآنـون قبـر او  ؛موسي الرضا 
مشهور است، و سلسـه نسـبم در قم معروف و 

چون به موسي مبرقع مي رسد مـا را برقعـي 
مي گويند، و چون به حضـرت رضـا مـي رسـد 

خوانند و از همين  رضوي و يا ابن الرضا مي
ابـن «جهت اسـت آـه شناسـنامه ي خـود را 

 .ما هگرفت» الرضا
ي نسب و شجره نامه ام، چنانكه در  هسلسل

ر شـده ذآ )شجره نامه(آتب انساب و مشجرات
تـراجم «و در يكي از تأليفاتم موسوم بـه 

م، چنـين ا هنيز در باب الف نوشـت» الرجال
ابوالفضل بن حسن بن احمـد بـن رضـي : است

الدين بن مير يحيـي بـن ميـر ميـران بـن 
اميران األول ابن مير صفي الدين بـن ميـر 
ابوالقاسم بن مير يحيي بـن السـيد محسـن 

م زمانه الرضوي الرئيس بمشهدالرضا من أعال
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بن رضي الدين بن فخر الدين علي بـن رضـي 
الدين حسين پادشاه بن ابي القاسم علي بن 
أبي علي محمد بن احمد بن محمد األعرج ابن 
احمد بن موسي المبرقع، ابن االمـام محمـد 

رضي هللا عن آبائي و عني وغفرهللا لـي . الجواد
 .ولهم

والدم سيد حسن، اعتنايي به دنيا نداشت 
و تهي دسـت و از زاهـدترين مـردم  و فقير

بــود و در ســنين پيــري و در حــال ضــعف و 
ناتواني حتي در فصل زمستان و در هواي يخ 

ولي خوش حالت و شـاد . بندان، آار مي آرد
و شــب زنــده دار و اهــل عبــادت و بســيار 

و . افتاده حال و سخاوتمند و متواضع بـود
أما جد اول يعني والد والدم، سـيد احمـد 

رز و بي ريا و از شاگردان ابود مب مجتهدي
ميرزاي شيرازي صاحب فتواي تحريم تنباآو، 

تـراجم «و مورد توجه وي بود و چنانكه در 
نيز آورده ام وي پـس از ارتقـاء » الرجال

بــه درجــه ي اجتهــاد از ســامراء بــه قــم 
مراجعت آرد و مرجع امور دين و حل و فسـخ 
و قضاوت شرعي محل بود و اثـاث البيـت او 

اننــد ســلمان و زنــدگي او ســاده ماننــد م
ابوذر بود و درهم و ديناري از مردم توقع 

 .نداشت
 
 
 
 ]تحصيالت ابتدايي[

به هر حال چون پـدرم فاقـد مـال دنيـا 
بــود، در تعلــيم و تربيــت مــا اســتطاعتي 
نداشت، بلكه به برآت آوشش و جوشش مـادرم 
آه مرا به مكتب مي فرستاد و هر طور بـود 

به عنوان شهريه براي معلم مـي ماهي يك لایر 
 .فرستاد، درس خواندم
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زني عابده، زاهده » سكينه سلطان«مادرم 
و قانعه بود آه پدرش حاج شيخ غالمرضا قمي 
صاحب آتاب رياض الحسيني است و مرحوم حاج 
شيخ غالمحسين واعظ و حاج شـيخ علـي محـرر 

 ةفائـد«برادران مادرم مي باشند و آتـاب 
بـه . محسين نوشته اسـترا شيخ غال »ةالمما

هر حال مادرم زني بود بسـيار مـدبره آـه 
فرزندانش را به توفيق إلهي از قحطي نجات 

و در سال قحطـي يعنـي در جنـگ بـين . داد
الملل اول آه ارتش روسيه وارد ايران شد، 

 .اين بنده پنج ساله بودم
هنگام آودآي و رفتن به مكتب مورد توجه 

ي گوش دادن به  همعلم نبودم، بلكه به واسط
خواندن و نوشـتن  ,درس اطفال ديگر، آم آم

و در مكاتـب قديمـه چنـين . را فرا گرفتم
نبود آه يك معلم براي تمام شـاگردان يـك 
اتاق درس بگويد بلكه هر آـدام از اطفـال 

نويسنده چون شـهريه . درس اختصاصي داشتند
مرتب نمي دادم درس خصوصي نداشتم، فقط در 

گر توانستم پيش بروم و پرتو درس اطفال دي
حتي دفتر و آاغذ مرتبي نداشـتم بلكـه از 
آاغذهاي دآان بقالي و عطاري آه يـك طـرف 
آن سفيد بود استفاده مـي آـردم، ولـي در 
عين حال بايد شكر آنم آه آالسهاي جديد با 
برنامه هاي خشك و پرخرج به وجود نيامـده 

زيرا با اين برنامه هـاي جديـد هـر . بود
چنـدين دفتـر و چنـدين آتـاب طفلي بايـد 

داشته باشد تا او را به آالس راه بدهنـد، 
اما همچو مني آه حتي يك قلم و يـك دفتـر 
در سال نمي توانستم تهيه آنم چگونـه مـي 

 .توانستم دانش بياموزم
 
 ]تحصيالت حوزوي[
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پس از تكميل درس فارسي و قرآن در همان 
ايام بود آـه عـالمي بـه نـام حـاج شـيخ 

حائري يزدي آه از علماي مـورد عبدالكريم 
توجه شيعيان بود و در اراك اقامت داشـت، 

به دعوت اهل قم در ايـن شـهر اقامـت  بنا
آرد و براي طالب علوم ديني حوزه اي تشكيل 

سال داشتم  12نويسنده آه ده سال يا . داد
تصميم گرفتم در دروس طالب شرآت آنم، و به 
 مدرسه ي رضويه آه در بـازار آهنـه ي قـم
واقع است، رفتم تا حجره اي تهيـه آـنم و 
. در آنجا به تحصيل علـوم دينـي بپـردازم

صحاف آه پسر خالـه ي  محمد سيدي بنام سيد
مادرم بـود در آن مدرسـه توليـت و تصـدي 
داشت و در امور مدرسه نظارت مي آرد، اما 

بودم حجره اي به من ندادند لذا  چکآوچون 
ر و در ايوان مانندي آه يك متر در يك متـ

ي داالن مدرسه واقع بود و خادم مدرسه  هگوش
جاروب و سطل خود را در آنجا مي گذاشت به 
من واگذار شد، خادم لطف آرده دري شكسـته 
بر آن نصب آرد مـن هـم از خانـه ي مـادر 
گليمي آوردم و فرش آردم و مشـغول تحصـيل 

و  شدم و شب و روز در همان حجـره ي محقـر
ما و گرمـا حفـظ بودم آه مرا از سـر چکآو

نمي آرد، زيرا آن در شكاف و خلـل بسـيار 
به هر حال مدتي قريب به دو سال در . داشت

آن حجره ي محقر بودم و گاهي شاگردي عـالف 
و گاهي شاگردي تاجري را پذيرفته و بودجه 
ي مختصري براي ادامه ي تحصيل فـراهم مـي 

و از طرف پدر و يـا خويشـاوندان و . آردم
ونه آمك و يا تشـويقي بـه يا اهل قم هيچگ

آسب علم برايم نبود، تا اينكـه تصـريف و 
نحو يعني دو آتاب مغني و جامي را خواندم 
و براي امتحان به نزد حاج شيخ عبدالكريم 
حائري و بعضي از علماي ديني ديگر آه طالب 
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در محضر ايشـان بـراي امتحـان شـرآت مـي 
آردند، رفتم و به خوبي از عهده ي امتحان 

بنا شد شهريه ي مختصري آه مـاهي . مبرآمد
پنج لایر باشد به من بدهند، ولي ماهي پنج لایر 
براي مخارج ضروري من آافي نبود، لذا چند 
نفــر را واســطه آــردم تــا بــا حــاج شــيخ 
عبدالكريم صحبت آردند و قـرار شـد مـاهي 

تصميم گـرفتم بـه . هشت لایر برايم مقرر شود
ل ادامـه آن هشت لایر قناعت آنم و بـه تحصـي

دهم و براي اينكه بتوانم با همين شـهريه 
ــه  ــار لایر ب ــاهي چه ــذرانم م ــدگي را بگ زن
نانوايي مي دادم آه روزي يك قـرص و نـيم 
نان جو به من بدهد، چون نان جو قرصي يـك 

بنابر اين هر روزي سـه . دهم لایر قيمت داشت
شاهي براي مصرف نان مقـرر داشـتم آـه در 

و دو لایر ديگر را . يمماه مي شد چهار لایر و ن
براي خورش مـي دادم و يـك مـن برگـه زرد 
آلوي خشك خريداري آردم و در آيسـه اي در 
گوشه ي حجره ام گذاشتم آه روزي يـك سـير 
آن را در آب بريزم و با آب زردآلو و نان 
جو شكم خود را سير گردانم و يك لایر و نـيم 
ديگر از آن هشت لایر را آه بـاقي مـي مانـد 

مخارج حمام مي گذاشتم آه ماهي چهار براي 
مرتبه حمام بروم آه هر مرتبه هفـت شـاهي 

 .الزم بود و مجموعا يك لایر و نيم مي شد
بدين منوال مدتي به تحصيل ادامـه دادم 
تا به درس خارج رسيدم و فقـه و اصـول را 
فرا گرفتم و در ضمن تحصيل، براي طالبي آه 

آـم  مقدمات مي خواندند تدريس مي آـردم و
آم در رديف مدرسين حـوزه ي علميـه قـرار 
گرفتم و بدون داشتن آتـاب هـاي الزم و از 
حفظ، فقه و اصول و صرف و نحو و منطـق را 

 .درس مي گفتم
 ]گاه ديگرانبرقعي از ن[ 
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عــالوه بــر ايــن چــون در جــواني و در  •
دوران تحصــيل بــا آيــت هللا ســيد آــاظم 
شريعتمداري همدرس بودم و در ايام اقامـت 

، گمان نمـي مر قم با ايشان مراوده داشتد
وي تـا . آردم وي انصاف را زير پا بگذارد

تا حـدودي از » درسي از واليت«هنگام آتاب 
من حمايت مي آرد و مهمتر اينكه تأييديـه 
اي برايم نوشته و از من تعريـف و تمجيـد 
نموده و تصرفات مرا در امور شرعيه مجـاز 

درسي از « دانسته بود و حتي پس از انتشار
مـن . نيز تا مدتي سكوت اختيار آرد» واليت

نيز با توجه به سوابقم بـا وي، جـواب او 
را به استفتايي آه در ايـن موضـوع از او 
شده بود، در آـارتي آوچـك چـاپ و تكثيـر 
آردم و به هر يك از آساني آه به مسجد يا 
منزل ما مي آمدند، يكي از اين آارتها مي 

 .دادم
 

 حاج شيخ ذبيح هللا محالتي در همچنين آيت هللا
درسـي از «پاسخ سؤال مردم دربـاره آتـاب 

 :مي نويسد» واليت
آتاب درسي از واليت حجت االسـالم عـالم  •

عادل آقاي برقعي را خوانده ام، عقيده او 
سـخنان . صحيح است و ترويج وهابي نمي آند

اتقـوا هللا حـق . مردم تهمت به ايشـان اسـت
د ايـن قبيـل شـعر تقاته، ايشان مي فرماي

 :درست نيست

بنده هم عرض مـي آـنم ايـن شـعر درسـت 
 .نيست

 محالتي: امضاء
 :آقاي علي مشكيني نجفي نيز مي نويسد •

شـودجهان اگـر فنـا
*آنــد علــي فنــاش مــي

 

شـود ر بپـاگقيامت ا
ــي ــاش م ــي بپ ــد عل آن

 



 بررسی دعای ندبه

اينجانب علي مشكيني آتاب مستطاب درسـي 
 از واليت را مطالعـه نمـودم و از مضـامين
عاليه آن آه مطابق با عقل سـليم و منطـق 

 .دين است خرسند شدم
 علي مشكيني: امضاء

 

آقاي حجت االسالم سيد وحيدالدين مرعشي  •
 :نجفي مي نويسد

 بسمه تعالي
حضرت آقاي عالمه برقعـي دامـت افاضـاته 
العاليه، شخصي است مجتهد و عادل و امامي 

آتـاب و (المذهب و بنا به گفتـار مشـهور 
خص دليل عقلش و آينه عقيده اش مي تأليف ش

و ايشان مطالب بسيار عاليـه راجـع ) باشد
و ) ؛(به مقام و شأن حضرت اميرالمـؤمنين 
عقل «ساير ائمه هدي عليهم السالم در آتاب 

آـه تـازه » تراجم الرجال«و آتاب » و دين
به طبع رسيده و در ساير آتابهاي ديگرشان 

قـال نوشته اند، و جار و جنجال و قيـل و 
يك عده اشخاص مغرض و يا عجول و عصبي آـه 
ــامال  ــت را آ ــي از والي ــتطاب درس ــاب مس آت
نخوانده و ايمان خـود را از دسـت داده و 
قضاوت ظالمانه در حق معظم لـه مـي آننـد 
آوچكترين تأثيري نزد علما و عقـال نـدارد 
واي به حال آساني آه اين ذريه طاهر ائمه 

نفــر  هــدي علــيهم الســالم را آــه از چنــد
تصديق اجتهاد دارد رنجانيده و در  ,مراجع

عين حال بهتان عظيم و افتراي شديد بر يك 
حق تعـالي . نفر مسلمان عالم فقيه ميزنند

ْم «: فرمــوده وا لَھُ ِذيَن آَمنُ ي الَّ ةُ فِ يَع اْلفَاِحَش وَن أَن تَِش ِذيَن يُِحبُّ إِنَّ الَّ
َرِة وَ  ْنيَا َواآْلِخ دُّ ي ال يٌم فِ َذاٌب أَلِ ونَ َع تُْم اَل تَْعلَُم ُم َوأَن ُ يَْعلَ ورة ) 19( »هللاَّ س

  .النــور
سيد وحيدالدين : خادم الشرع المبين

 مرعشي نجفي 
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  1389به تاريخ شهر ذي القعده الحرام 
22/10/1348 

آيت هللا خويي مرا خوب مي شـناخت و بـه  •
ياد دارم زماني آه در نجـف سـخنراني مـي 

خرافــات آــردم و البتــه در آن زمــان بــه 
حوزوي مبتال بودم، ايشان سخنان مرا بسيار 

و اظهـار رضـايت  قمي پسنديد و براي تشوي
از حقير، پس از پـايين آمـدنم از منبـر، 

 .دهانم را مي بوسيد
آقاي شاهرودي نيز بسيار مرا تشويق و  •

و حتي زماني در نجـف شـعب . تمجيد مي آرد
باطله اي از فلسفه بوجود آمده و عـده اي 

به فراگيري آتـب و افكـار فالسـفه  از طالب
حــريص شــده بودنــد و مراجــع نجــف از مــن 
خواستند براي طالب آنجا آه اآثرا در اثـر 
بي اطالعي از قرآن و سنت، تضـاد آنهـا را 
با افكار فالسفه نمي دانند، سخنراني آنم، 
و بدين منظور آيت هللا شاهرودي حياط منـزلش 

ز من را براي سخنراني من فرش مي نمود و ا
مي خواست آه منبر بروم و مسايل اعتقـادي 
را براي طالب بيان آنم، من نيـز درخواسـت 
ايشان را اجابت آـرده و حقـايق را بـراي 

و ايشـان نيـز از مـن . طالب بيان مي آردم
اظهار رضايت و تجليل و تمجيد بسـيار مـي 
نمود، ولي در اين اواخر آه به مبارزه با 

آه مـرا مـي  خرافات قيام آردم همه آساني
شناختند و سوابق مـرا مـي دانسـتند مـرا 
تنها گذاشـتند و سـكوت اختيـار آردنـد و 

 .بعضي از ايشان نيز به مخالفت برخاستند
پس از اينكه حكومت شاه سرنگون شـد و  •

آقاي خميني به رياست رسـيد، خواسـتم بـا 
ايشان تماس بگيرم، زيرا در جـواني حـدود 

حـوزه  سي سال با يكديگر همـدرس و در يـك
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بوديم و ايشان مرا آامال مي شناخت و حتـي 
پيش از آنكه به ايران مراجعت آرده و بـا 
ــعيت  ــران و وض ــد اي ــوال جدي ــاع و اح اوض
معممين در ايران آشنا شـود، در سـخنراني 
خود پس از فوت فرزند بـزرگش آيـت هللا حـاج 

 9آه مـتن آن در صـفحه (سيد مصطفي خميني 
بـان مـاه روزنامه آيهـان پنجشـنبه اول آ

ت نكرد اسمم را أهر چند جر) چاپ شده 1359
از «: بياورد ولـي بـه اشـاره گفتـه بـود

اينهـا هـم ! آقايان علماي اعالم گله دارم
از بسياري از امور غفلت دارنـد، از بـاب 
اينكه اذهان ساده اي دارند، تحـت تـأثير 
تبليغات سوئي آـه دسـتگاه راه ميانـدازد 

گي آـه همـه واقع مي شوند، تا از امر بزر
گرفتار آن هسـتيم غفلـت آننـد، دسـتهايي 
درآار است آه اينها را بغفلت واميـدارد، 
يعني دستهايي هست آه چيزي درسـت آننـد و 
دنبالش سر و صدايي راه بياندازند، هرچند 
وقت يكبار مسأله اي در ايران درست ميشود 

اعالم وقتشان و و تمام وعاظ محترم و علما 
ل سياسـي و اجتمـاعي را آه بايد در مسـاي

در . صرف شود در مسايل جزئي صـرف ميكننـد
اينكه زيد مثال آافر است و عمـرو مرتـد و 

عـالمي را . آن يك وهابي است صرف ميكننـد
آه پنجاه سال زحمت آشيده و فقهش از اآثر 
اينهايي آه هستند بهتر اسـت و فقيـه تـر 

، اين اشـتباه !ميباشد ميگويند وهابي است
از خودتان جدا نكنيد، يكي  است، اشخاص را

يكــي را آنــار نگذاريــد، نگوييــد اينكــه 
وهابي اسـت و آن آـه بـي ديـن اسـت و آن 

اگــر ايــن آــار را ! (نميــدانم چــه هســت؟
 »!براي شما چه ميماند؟) آرديد

با شنيدن نامم آقاي خميني به دختـرم  •
احترام بسيار آرد و نامه را گرفـت و بـا 
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بــه  خــود بــرد و دختــرم بــراي خــداحافظي
زوجــه . انــدرون نــزد خــانواده وي برگشــت

ايشان به دخترم گفت ما جواب نامـه را از 
آقا مي گيريم و برايتـان بـه تهـران مـي 

پس از مدتي خانم ثقفي بـه تهـران . آوريم
آمد و ميهمان دخترم شد ولي پاسخي همراهش 

آقا در جواب نامه پدرتان : نبود، فقط گفت
و صـاحب گفتند آقاي برقعي خودشان مجتهـد 
 .نظرند، ولي ايشان مردم دار نيستند

 
ديگــر آيــت هللا طالقــاني آــه وقتــي در  •

اوايل انقالب از زندان آزاد شد و مـن بـه 
مالقاتشان رفتم، در اثناي صحبت ايشان سرش 

مطالـب شـما : را پيش آورد و در گوشم گفت
حق است ولي فعالً صالح نيست آه ايـن حقـايق 

دنيــا از  مــن مطمئــنم در آن! را بگــوييم
پس آي صالح اسـت آـه : ايشان سؤال مي آنند

 !حقايق را بگوييد؟
نمي دانم اعالميـه ام بـه دسـت آقـاي  •

بازرگان رسيده بود يا نه، به هر حـال در 
ايــامي آــه دوره نقاهــت را در منــزل مــي 

م آقاي مهندس مهدي بازرگان و دآتر دگذران
صدر و مهندس توسلي براي عيادتم به منـزل 

پس از احوال پرسـي، صـورتم را . ما آمدند
نشان دادم و گفتم آيـا نتيجـه تقليـد را 
ديديد، آسي آه با من چنين آرده يك مقلـد 
است آه آور آورانه از ديگران تقليـد مـي 
آند و اصالً از آنها نمي پرسد، دليـل شـما 
براي صدور چنين دستوري چيست؟ پـس شـما و 
دوســـتانتان از تقليـــد آخونـــدها دســـت 

 .برداريد
ــ • رم آــه مــي دانســت آقــاي موســوي پس

اردبيلــي مــرا خــوب ميشناســد و در دوران 
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جواني زماني آه من در انزلي منبر ميرفتم 
 .وي پس از من به منبر ميرفت

رونوشت اين نامه را خطـاب بـه آقـاي  •
محمد امامي آاشاني آه قبل از اينكـه بـه 
مبارزه با خرافات بپردازم، بـه اينجانـب 

د، نيــز بســيار اظهــار ارادت مــي آــر
 .فرستادند

پسرم در دوران طلبگي با محمد محمـدي  •
ري شهري مـدتي همسـايه بـود و در مدرسـه 
حجتيه حجره هايشان به هم متصل بـود و ري 

 .شهري او را ميشناخت
از قضا روز جمعه اي براي عرض تسليت به 
منزل آيت هللا فيض، آـه از اهـالي قـم و از 
 خويشاوندان ما و مدعي مرجعيت نيـز بـود،

آن روز ايشـان مجلـس روضـه و دعـا . رفتم
داشت، چون بـراي دلـداري و تسـليت گـويي 
خدمت ايشان رسيدم با آنكه هميشـه اظهـار 
لطف و خصوصيت مـي آـرد، ايـن مرتبـه بـا 

ي عبوس با من روبرو شد، مثـل آنكـه ا هچهر
به نويسنده اعتراض داشت، عرض آـردم آيـا 
اتفاقي افتاده آه اوقات شما تلخ است؟ در 
. جواب فرمودند من از شـما توقـع نداشـتم

عرض آردم موضوع چيست؟ گفت شـما نامـه اي 
نوشته ايد و مرا تهديد آرده ايد آه اگـر 
غير از بروجردي را بـراي مرجعيـت معرفـي 
. آنم آبروي ما را در بازار قم مي ريزيـد

عرض آردم من از اين نامـه خبـري نـدارم، 
خط  ممكن است نامه را بياوريد اگر امضا و

من باشد مجعول است و برايشان قسم خـوردم 
 .تا ايشان سخنم را باور آردند

پس از خاتمه مجلس آه بيرون آمدم، حيرت 
زده در اين انديشه بودم آه دسـت مرمـوزي 
براي تعيين مرجع تقليد درآار است و قضيه 
. آنچنــان آــه مــن ميپنــدارم ســاده نيســت
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ــراي  ــده ب ــازي ش ــم ب ــت ه ــدم مرجعي فهمي
، و با قضاياي بعـدي معلـوم شـد بازيگرها

دستي مرموز آقاي بروجردي را مرجع آـرد و 
 .از وجود او بهره ها برد

شمســي در زمــان رئــيس  1328در ســال  •
الوزرايي احمد قوام، آيت هللا آاشـاني قصـد 
دخالت در انتخابات آرد تا از تعداد وآالي 

نويسـنده . انتصابي دربار در مجلس بكاهـد
هللا آاشـاني بـودم و  از دوستان صميمي آيـت

تابستانها آه مي آمـدم تهـران بـه منـزل 
ايشان وارد مي شدم، در همين سال بود آـه 
به من فرمودند شما برويد يك ماشين دربست 
آرايه آنيد براي سـفر بـه خراسـان، ايـن 
بنده نيـز چنـين آـردم و مهيـاي مسـافرت 

ي و يكـي ا هآقاي شيخ محمد باقر آمر. شديم
حاضر شدند با نويسنده و دو نفر ديگر نيز 

آقاي آاشـاني و يكـي از فرزندانشـان آـه 
جمعا شش نفر مي شديم به طرف مشـهد حرآـت 
آرديم، دولت از مسافرت ما وحشت داشت آـه 
مبادا در شهرهاي بين راه، ايشـان وآاليـي 
را براي مجلـس تعيـين و پيشـنهاد آنـد و 
مردم را ترغيب آند به انتخابات و تعيـين 

ه خيرخواه ملت باشند، و لذا نمايندگاني آ
چون ما از تهران حرآت آرديم، شهرهاي بين 
راه مطلع و آماده استقبال شـدند و از آن 

مورين شهرستانهاي بين راه أطرف دولت به م
ابالغ آرده بود آه تـا مـي تواننـد اخـالل 

ي بدست دولت بدهند آه آيـت ا هآنند و بهان
 .هللا آاشاني را به تهران برگردانند

 

ي مـرا  هرهنگ و اطرافيـان چـون نوشـتس •
يد، نامــه را ا هديدنــد گفتنــد خــوب نوشــت

بردنــد و فــرداي آن روز آمدنــد آــه شــاه 
 .دستور داده مالي قمي و همراهانش آزادند
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ي از ا هدر اتاق متصل به اتاق مـا عـد •
هـا محبـوس بودنـد،  هـا و آمونيسـت يا هتود

پيغام دادند آه ما مـي خـواهيم فالنـي را 
ــيم ــريف  .ببين ــدارد تش ــكالي ن ــتم اش گف
ي غير روحـاني آـه بـا مـن ا هعد. بياورند

بازداشت بودند، گفتند ممكن است ما را به 
مـن گفـتم چـه . آمونيست بودن متهم آننـد

بـه هـر . اتهامي، نترسيد بگذاريد بيايند
حال آمدند و اظهار خوشوقتي آردند آه يـك 

شـود آـه بـا  نفر روحاني شجاع هم پيدا مي
ما با ايشان گـرم . مخالف باشد ديكتاتوري

گرفتيم، آنها سؤاالت و اشكاالتي به قوانين 
 .اسالم داشتند آه به آنها جواب گفتم

 

ــاده  • ــه پي ــا را در توپخان ــون م چ
آردند، با همراهان خداحافظي آردم و رفتم 
منزل آقاي آاشاني، آاشـاني مجتهـدي بـود 

اگـر چـه خـودش در لبنـان . شجاع و بيدار
ي خـانواده اش در تهـران تبعيد بـود، ولـ

چون من وارد شـدم بسـيار خوشـحال . بودند
 .شدند

در آن زمان تمام اهل علـم از سياسـت و 
امــور مملكتــي برآنــار بودنــد و دوري 

جستند و اگر آسي ماننـد آاشـاني و يـا  مي
ايــن بنــده وارد مبــارزه بــا ديكتــاتوري 

شديم چندان مورد عالقه مردم نبـوديم، و  مي
ن و خــود ايــران ماننــد اصــال مــردم ايــرا

ها  قبرستاني بود آه سرنوشتش به دست گورآن
باشــد آــه هــر آــاري بخواهنــد بــا مــرده 

فردي مانند آاشاني منحصر به فرد ! آنند مي
بود و ايشان زجـر و حـبس زيـاد ديـد تـا 
حرآتي و موجي در ايران بوجود آورد تا آن 

ي غيـر ملـي اصـال  هزمان جبهه ي ملي و جبه
مرحوم مصدق را جز معـدودي  وجود نداشت، و
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ولي چون آاشاني سعي داشت يك . شناختند نمي
مجلس شـوراي ملـي و وآـالي خيرخـواه ملـت 
سرآار بيايند، لذا فتوا مـي داد آـه بـر 
جوانــان واجــب اســت در انتخابــات دخالــت 
آنند، و لذا در همـان زنـدان لبنـان بـه 
اينجانب نامه اي نوشـت آـه آقـاي برقعـي 

يگر مسجد را دآان قـرار مانند آخوندهاي د
نده و بپرداز به بيداري مردم و بـه سـخن 
مردم آه مي گويند آخوند خوب آسي است آـه 
آاري به اوضاع ملت نداشته باشـد وآنـاره 
گير باشد، گوش مده و آاري آنيد آه مـردم 
مصدق را انتخاب آنند، تا آن وقت ملت نمي 
دانستند مصـدق آيسـت، و چـه آـاره اسـت، 

مام دوستانش توصيه مي آرد آه آاشاني به ت
وآاليي صـحيح العمـل از آنجملـه مصـدق را 
انتخاب آنيد، پس به واسـطه ي سفارشـات و 

آـه در [سخنراني هـاي آاشـاني و پيـروانش
رأسشان خود ايشان يعني آيـت هللا ابوالفضـل 

مردم نام مصدق را شنيدند  ]برقعي قمي بود
و در مواقــع . و تــا انــدازه اي شــناختند

ات مريدان آاشـاني از اول شـب تـا انتخاب
صبح در پـاي صـندوقها مـي خوابيدنـد آـه 
مبادا صندوق عوض شـود و آاشـاني و مصـدق 

آـرديم بـه  وآيل نشوند، مردم را تحريك مي
رأي دادن به آقاي آاشاني و مصـدق و چنـد 
نفري آه با اين دو نفر همراه بودند، تـا 
اينكه به واسطه فعاليـت مريـدان آاشـاني 

نفـر رأي آوردنـد و وآيـل تهـران اين دو 
شدند، دولت ناچار شد آاشاني را آزاد آند 

 .و از لبنان به ايران آورد
چون ملت خبر شد آه آاشاني با هواپيمـا 
وارد تهران مي شود، لـذا همـان روز ورود 
ايشان از فرودگاه مهرآباد تـا درب منـزل 

مـا آن روز در . ايشان مملو از جمعيت بود
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آرديم، تا استقبال خوبي  تهران فعاليت مي
 .از ايشان به عمل آيد

جلوگيري از تجليل و دفن جنازه رضاشاه در [
 ]قم 

چند سال طول نكشيد آه رضاشاه در جزيره 
موريس فوت شد، معروف است آه در آن جزيره 
قدم مي زده و به خود گفته اعليحضرت، قدر 
قدرت، قوي شوآت، زآي آي زآي، آي زآي، آه 

نت خود مي آرده و مقصود او ياد زمان سلط
اين بوده آه در ايران اطرافيان او يك 
مشت مردمان هوا پرست متملق بودند آه به 

حضرت قدر قدرت، و چون  او مي گفتند اعلي
وفات آرد جنازه او را به ايران آوردند، 

مي آردند آه مردم از  تشويقو دولت و شاه 
جنازه او تجليل آنند و با تشريفات زيادي 

ازه را در قم دفن آنند، و علما و جن
بزرگان قم را دعوت آردند آه از جنازه 
استقبال به عمل آيد، آيت هللا بروجردي آه 
مرجع تقليد بود با صفوف طالب بر جنازه او 
نماز بخوانند، و آقاي بروجردي آه يكي از 
علماي رياست مآب بود و از هر آاري براي 

به  حفظ رياست خود خودداري نمي آرد و
عالوه به شاه و درباريان و وآالي مجلس 
عالقه داشت، حاضر گرديد تا بر جنازه شاه 

 .اقامه نماز آند
نويسنده فكر آردم آه اگر از جنازه 
رضاشاه تجليل شود تمام آارهاي فاسد او 
امضاء خواهد شد، درصدد برآمدم آاري آنم 

چند نفر . آه مانع از تجليل جنازه گردد
م فداييان اسالم تازه با طلبه جوان به نا

من رفيق شده بودند، در آن زمان تقريبا 
سي و پنج سال داشتم و از مدرسين حوزه 
علميه قم بودم، اين فداييان جوان آه 
سنشان از پانزده الي بيست و پنج سال 
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بيشتر نبود با من مأنوس بودند و پناهگاه 
ايشان منزل ما بود، و برخي از ايشان نيز 

با آنان . درس مي خواندند نزد نويسنده
مشورت آردم آه در منع تجليل جنازه پهلوي 
فكري بكنيد، گفتند شما اعالميه بنويسيد 

 .ما آن را نشر مي دهيم
ي نوشتم و در آن تهديد آردم آه ا هاعالمي

هر آس بر جنازه شاه نماز بخواند و يا در 
تشييع جنازه او حاضر شود، برخالف موازين 

و ما او را ترور خواهيم دين رفتار آرده 
 .نمود

اين اعالميه چون منتشر شد، اثر بسيار 
خوبي داشت و آساني آه براي نماز بر 
جنازه دعوت شده بودند مخصوصا آقاي 
بروجردي به هراس افتادند آه مبادا به 
ايشان توهين شود و يا مورد حمله واقع 

و لذا در صدد بر آمدند آه ناشرين . شوند
ا آنند، فداييان آه در قم اعالميه را پيد

منزل معيني نداشتند پراآنده و اآثرا 
مقيم تهران بودند و احتمال چنين آاري به 
ايشان نمي رفت، و از طرفي آمتر احتمال 
مي دادند آه نويسنده اعالميه اي به آن 
تندي، سيد ابوالفضل برقعي قمي باشد و 
عالوه بر اين وقت ورود جنازه بسيار نزديك 

مسئوالن حكومت پريشان بود، تا  و افكار
 اينكه جنازه را وارد آردند، ولي آن
چنانكه مي خواستند تجليل نشد، و چون در 
مسجد امام قم مجلس فاتحه اي گرفتند و 
سيدي به نام موسي خوئي قصد داشت در آن 
مجلس شرآت آند، رفقاي ما او را گرفتند و 
آتك زدند به طوري آه خون از سرش جاري 

ن دولت چنين ديد از دفن جنازه در شد، چو
قم منصرف شد و جنازه را به تهران بردند، 

 . ديگر در تهران چه شده، بنده حاضر نبودم
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 ]اشعار مؤلف راجع به مظلوميت خود[
در ايامي آه روحاني نمايان و 
دآانداران مذهبي عليه من متحد و آمر به 
بدنام آردنم بسته بودند و به دولت شاه و 

ور متوسل شدند و عوام را براي اعمال ز
تحريك آردند و  }گذر دفتر وزير{ غصب مسجد

منزلم در محاصره آنان قرار داشت و امنيت 
از زندگيم سلب شده بود، ابيات ذيل را 

 :سرودم
گمرهان را بهر خود
*دشمن نمود

 

برقعي چون راه حق
روشن نمود

 

راه پرخـــار اســـت و
*پـــــرآزار بـــــود

 

آري آري راه حــــــق
ار بــــــوددشــــــو

 

بايدش سـختي آشـد در
*راه حـــــــــــــق

 

هر آه عزت خواهـد از
ــــــق ــــــاه ح درگ

 

روضه خوانان عوام بي
*حيــــــــــــــــا

 

زين سبب عالم نمايان
دغـــــــــــــــــا

 

با خران خود به آوشش
*آمدنــــــــــــــد

 

پــس بــه همدســتي بــه
ـــــد ـــــبش آمدن جن

 

تا آه بنمودند ما را
*مـــــــــــــــتهم

 

رشوه هـا دادنـد بـر
اهـــــــل ســـــــتم

 

بسته شد مسجد ز اهـل
*شــــــور و شــــــر

 

پس به زور پاسـبان و
ســــــــــــيم و زر

 

باز شد دآـان نقـاالن
*خـــــــــــــــواب

 

پايگاه حق پرستي شـد
خــــــــــــــــراب

 

جاي آن شد نقـل آـذب
ــــــاب ــــــر آت *ه

 

پايگاه ديـن و قـرآن
شـــــــد خـــــــراب

 

سود ديـدي نـي زيـان
ــار ــار و ب ــن آ *زي

 

برقعي گفتا به دل اي
هوشــــــــــــــيار

 

غم مخـور در راه حـق
*پرداختــــــــــــي

 

ــه ــادل، آنچ ــت ب گف
ياينجـــــا بـــــاخت

 

آنچه آيـد پـيش، حـق
*چـــاره ســـاز رپـــد

 

نيست بازي آـار حـق،
خـــــود را مبـــــاز
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ــو را ــجد ت ــاحب مس ص
ــــت ــــدر دل اس *ان

 

رو گرآه مسجد رفت گو
آــــان گــــل اســــت

 

تو بمان اي آنكه چون
ـــاك ـــو پ ـــت ت *نيس

 

گرآه مسـجد رفـت گـو
ــــت ــــاك نيس رو، ب

 

ترك آن بنما آه مسجد
ــــــان ــــــد دآ *ش

 

ــاه ــجد خانق ــت مس گش
صــــــــــــــوفيان

 

جمع حـق پرسـتانجاي
*مســــــجد اســــــت

 

جاي درس و بحث قرآن،
ــــــت ــــــجد اس مس

 

نيست مسـجد جـاي هـر
*شـــــمر و ســـــنان

 

نيست مسجد جاي مدح و
روضــــــه خــــــوان

 

ــه ــه روض ــت روض خوانس
ــت ــوانر خوانس ــه خ *وض

 

آنكه همكار اسـت بـا
ـــــنان ـــــمر و س ش

 

دين حـق را مـيكن از
*بــــــدعت جــــــدا

 

اقتدا آـن بـر إمـام
الفتــــــــــــــــي

 

ينني امامي آه آند د
*را دآــــــــــــان

 

ــارگر در ــام آ آن ام
بوســــــــــــــتان

 

ني گرفتي مسـجدي بـا
*شــــــر و شــــــور

 

آن امامي آـه نبـودي
اهـــــــــــــل زور

 

مي نخـوردي آن امـام
ــــرام ــــن ح *از اي

 

ني گرفتي خمس يا سهم
امــــــــــــــــام

 

ني امام فاسـقان بـي
*خبــــــــــــــــر

 

آن امام دانش و فضـل
و هنـــــــــــــــر

 

ناخدايان را نخواندي
*در دعـــــــــــــا

 

آن امامي آه نخواندي
ـــــــ ـــــــداج ز خ

 

ناخداي آشـتي امكـان
*يـــــــك اســـــــت

 

قاضـــي الحاجـــات در
ـــت ـــك اس ـــالم ت ع

 

ـــاد و آب ـــاك و ب خ
*وســــتا ســــرگردان

 

آن آه هستي، نقشي از
ـــــت ـــــان اوس فرم

 

از حســودان دنــي بــي
*خبــــــــــــــــر

 

برقعي با حق بسـاز و
ـــــــذر ـــــــن ح آ

 

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

روز و شــب بــا عــز ومــا را ســعادتدشــمن
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ــــــاد ــــــار ب *ي
 

شـــــأنش آاربـــــاد
 

هر آه آافر خواند ما
ــــوان ــــو بخ *را گ

 

ـــان ـــان مردم او مي
ـــــاد ـــــدار ب دين

 

هر آه خاري مـي نهـد
*در راه مــــــــــا

 

بـــار إلهـــا راه او
گلــــــزار بــــــاد

 

هر آه چاهي مـي آنـد
*در راه مــــــــــا

 

ــي ــواهم هم راه او خ
همــــــوار بــــــاد

 

هر آه علم و فضل مـا
*كراســـــــــترا من

 

ملك و مالش در جهـان
بســــــيار بــــــاد

 

هر آـه گويـد برقعـي
*ديوانـــــه اســـــت

 

گوآه ما ديوانـه، او
!هوشـــــيار بـــــاد

 

ما نه اهل جنگ و نـي
ــــه زور ــــم ون *ظل

 

دادخواه ما به عقبـي
قـــادر جبـــار بـــاد

 

 
همچنين در همـان احـوال پنـداري مـورد
إلهام حضرت حق واقع شده ام، مستزاد ذيـل

 :را سرودم
مخــور يــارغــم

*تــــــــــــوام
 

بنده بي آس من، من آـس
و غمخـــــوار تـــــوام

 

غــم مخــور يــار
*تــــــــــــوام

 

گر تـو تنهـا شـده اي،
غصــه مخــور يــار تــوام

 

*باز ناميـد مشـو
 

گر جهـان رفـت زدسـتت،
ــــرو ــــأس م ــــرف ي ط

 

غــم مخــور يــار
*تــــــــــــوام

 

باز گردان جهان من حـق
ــــــــــــــوام دار ت

 

از همـــه ديـــده
*بــــــــــــدوز

 

گر تو را نيست انيسي به
وزرن در شـــب و جهـــا

 

غــم مخــور يــار
*تــــــــــــوام

 

مــونس تــو، همــه جــا و
مــــــددگار تــــــوام

 

*نيست حق را بدلي
 

گر چه حق را نبود رونق
بـــــــازار ولـــــــي

 

غــم مخــور يــار
*تــــــــــــوام

 

أظهر الحق، آه من رونق
ــــــوام ــــــازار ت ب
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*نيست يك دادرسـي
 

ــايي ــو را آارگش ــر ت گ
نبــــود هــــيچ آســــي

 

غــم مخــور يــار
*تــــــــــــوام

 

ا هسـتمغم مخور آار گش
ــــــــــارتوام و در آ

 

ــته ــه شايس ــا آ ت
*آنـــــــــــــد

 

گر تـو را غصـه و غـم،
رنج و سـتم خسـته آنـد

 

غــم مخــور يــار
*تــــــــــــوام

 

رو بــه مــن آر آــه مــن
ــــوام ــــع آزار ت داف

 

*غمت از ذلت نيست
 

علـت رنج و غمهاي تو بي
و بيحكمـــــت نيســـــت

 

غــم مخــور يــار
*تــــــــــــوام

 

مصلحت بين و گنه بخش و
نگهــــــدار تــــــوام

 

*ل تـومسجد و محف
 

گر آه اوباش بكندند در
منــــــــزل تــــــــو

 

غــم مخــور يــار
*تــــــــــــوام

 

با خبر باش آه من حافظ
آثـــــــار تـــــــوام

 

ــوال ــذا ل ــان ه *آ
 

دوست دارم شنوم صوت تو
ــــــال ــــــج وب در رن

 

غــم مخــور يــار
*تــــــــــــوام

 

طالب ناله و افغان بـه
ــــوام ــــار ت ــــب ت ش

 

*باش يك بنده ُحـر
 

گر رميدند ز تـو مـردم
دون، غصـــــه مخـــــور

 

ور يــارغــم مخــ
*تــــــــــــوام

 

من رفيق تو و هم نـاظر
ــــــوام ــــــار ت پيك

 

ــان ــت بري ــا دل ي
*اســـــــــــــت

 

گر ز غمهاي جهان ديـده
تــــو گريــــان اســــت

 

غــم مخــور يــار
*تــــــــــــوام

 

من تالفـي آـن آن ديـده
خونبــــــار تــــــوام

 

ــين ــت غمگ ــا دل ي
*اســـــــــــــت

 

بر دلت بار غـم و غصـه
ـــت ـــنگين اس ـــر س اگ

 

غــم مخــور يــار
*تــــــــــــوام

 

دافع هر غـم و شـوينده
ـــــا ـــــوامزدل ب ر ت

 

ــزدان ــا ي ــاز ب گر آسي ناز تـو را مـيب
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*بـــــــــــــاش
 

ـــاش ـــدان ب ـــرد خن نخ
 

غــم مخــور يــار
*تــــــــــــوام

 

راز با خالق خود گو آه
خريــــــدار تــــــوام

 

*غم خود با من گو
 

گر آـه مظلـوم شـدي از
ـــدو ـــور ع ـــتم و ج س

 

غــم مخــور يــار
*تــــــــــــوام

 

دادگر حقـم و از عـدل،
طرفــــــدار تــــــوام

 

در ره ذوالمــــنن
*اســـــــــــــت

 

تو گـر بهـربرقعي سعي
ــــــــت ــــــــن اس م

 

غــم مخــور يــار
*تــــــــــــوام

 

قابل سـعي تـو و ناشـر
ــــــوام ــــــار ت افك

 

 
 ]شعري در باره اوضاع آنوني ايران[

اوضاع ايران در اين  ةاينجانب در بار
 :زمانه، شعر زير را سروده ام

ــك ــاه و ني ــاري آگ ي
پنــــــــــــــداري

 

محفلي بود و نـازنين
*يـــــــــــــــاري

 

بــازگو آنچــه گفتنــي
 داري

 

ـــه ـــتمش در زمين گف
*اســـــــــــــــالم

 

فارغ از هـر آشـيش و
احبــــــــــــــاري

 

ــت ــدون:گف ــي ب دين
*روحـــــــــــــاني

 

مرتضــي هــم نــه مــرد
بيكــــــــــــــاري

 

مصطفي مجتهد نبـود و
ــــــود ــــــي ب *أم

 

چه آـس از ديـن آنـد
نگهــــــــــــداري؟

 

رهنماي مـردم:گفتمش
*آيســــــــــــــت؟

 

بــر همــه فــرض، ديــن
نگهـــــــــــــداري

 

رهنما بود!هان:گفت
*قـــــــــــــــرآن

 

واجب عينـي اسـت بـر
طالــــــــــــــــب

 

ه علم دين بـودبر هم
*واجـــــــــــــــب

 

ني بود َآّل و نـي آـه
ـــــــاري ــــــر ب س

 

هادي دين آجا فروشـد
*ديــــــــــــــــن

 

ديــن نباشــد ز جنـــس
بــــــــــــــازاري

 

دين فروشان نه رهنما
*باشنــــــــــــــد

 

ـــن از ـــان ايم آسب روزي ز راه ديـندينش
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دغلكـــــــــــــاري
 

*نكننــــــــــــــد
 

ـــن از ـــان ايم دينش
دآانــــــــــــداري

 

نردبــــان سياســــتش
*نكننــــــــــــــد

 

رزش آفــــش پــــارها
خـــــــــــــــواري

 

حكمراني نداشـت پـيش
*علــــــــــــــــي

 

نــه حجــاز و هلنــد و
بلغــــــــــــــاري

 

ــرو ــان قلم ــك ايش مل
*دلهاســـــــــــــت

 

بر دوش خلق سـر:گفت
بــــــــــــــــاري

 

نقــش آخونــد را شــدم
*جويـــــــــــــــا

 

تكفير و حـبس و:گفت
آشــــــــــــــتاري

 

آار او را چه؟ جستجو
*آـــــــــــــــردم

 

ــود ــدش ب ــه عه ــي ب آ
وفـــــــــــــاداري

 

مست از شـراباو ُبَود
*غـــــــــــــــرور

 

احيــاي رســــم:گفــت
تاتــــــــــــــاري

 

گو آـه چيسـت:گفتمش
*حـــــــــــــزب هللا؟

 

بيمـــــار بــي:گفــت
پرستـــــــــــــاري

 

حــال مملكــت:گفــتمش
*چونســـــــــــــت؟

 

داشت از بهر ما چــه
آثــــــــــــــاري؟

 

انقالب بـهمـن:گفتمش
*مــــــــــــــــاه

 

مــوجبي شــد بـــــراي
بيــــــــــــــداري

 

آري ضرر فراوان:گفت
*داشـــــــــــــــت

 

آـــرد از جـــان و دل
فداآـــــــــــــاري

 

ملــــــــت انـــــدر
*هـــــــــواي آزادي

 

ـــدش ــر شـ ـــد براب ص
گرفتـــــــــــــاري

 

گـــر چـــه از چالـــه
*اوفتــاد بــه چــــاه

 

چاره بيـداري اسـت و
هشيــــــــــــــاري

 

چون ز غفلـت بـه دام
*افتـادنـــــــــــد

 

گفت وقــت تضـــــرع
و زاري

 

گو نجـات آـي:گفتمش
*باشــــــــــــــد؟

 

رفع ايـن سختــــي و
گرفتـــــــــــــاري

 

بايدي جمله از خــدا
*خواهنـــــــــــــد

 

آتاب الغدير اميني و نظريه مؤلف  ةمطالع[
 ]در باره آن
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آه بودم آتاب الغدير  ]زندان[ در آنجا
تأليف عالمه عبدالحسين اميني تبريزي را 
آه سالها پيش خوانده بودم، مجددًا مطالعه 

تعصب بگويم، آنان آه  آردم، صادقانه و بي
آار آقاي اميني در اين آتاب جز «ند ا هگفت

افزودن چند سند بر اسناد حديث غدير 
اگر اين آتاب . درست گفته اند »نيست

بتواند عوام يا افراد آم اطالع و غير 
متخصص را بفريبد ولي در نزد مطلعين منصف 
وزن چنداني نخواهد داشت، مگر آنكه اهل 
فن نيز از روي تعصب يا به قصد فريفتن 

ريف و تمجيد اين آتاب عوام به تع
هللا سيد  به نظر من استاد ما آيت. بپردازند

ابوالحسين اصفهاني در اين مورد مصيب بود 
چاپ  ةآه چون از او در مورد پرداخت هزين

اين آتاب از وجوه شرعيه اجازه خواستند، 
پرداخت سهم «: موافقت نكرد و جواب داد

، شايد مورد !!براي چاپ آتاب شعر ؛ امام
 .»ت آن بزرگوار نباشدرضاي

بسياري از مستندات اين آتاب از منابع 
نامعتبر آه به صدر اسالم اتصال وثيق 
ندارند أخذ شده آه اين آار در نظر اهل 

برخي از احتجاجات . تحقيق اعتبار ندارد
او هم قبالً پاسخ داده شده، ولي ايشان به 
روي مبارك نياورده و مجددًا آنها را ذآر 

باطن  مان دارم آه اهل فن درگ. آرده است
مي دانند آه با الغدير نمي توان آار 
مهمي به نفع مذهب صورت داد و به همين 
سبب است آه طرفداران و مداحان اين آتاب 
آه امروز زمام امور در چنگشان است به 
هيچ وجه اجازه نمي دهند آتبي از قبيل 
تأليف محققانه آقاي حيدرعلي قلمداران به 

يا » اه اتحاد يا نصوص امامتشاهر«نام 
آتاب باقيات صالحات آه توسط يكي از 
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، موسوم به محمد هند قاره ةعلماي شيعه شب
تحفه اثني «عبدالشكور لكهنوي و يا آتاب 

دهلوي فرزند شاه  تأليف عبدالعزيز »عشريه
راز «مختصر  ةولي هللا احمد دهلوي و يا جزو

آه آقاي عبدالرحمان سربازي آن  »دليران
در راه حق و اصول « ةا خطاب به موسسر

رهنمود سنت در «در قم نوشته و آتاب » دين
اين حقير و نظاير  ةترجم »رد اهل بدعت

آنها آه براي فارسي زبانان قابل استفاده 
است چاپ شود، بلكه اجازه نمي دهند اسم 

در حالي آه . م برسدداين آتب به گوش مر
جازه اگر مغرض نبوده و حق طلب مي بودند ا

مي دادند آه مردم هم ترجمه الغدير را 
بخوانند و هم آتب فوق را، تا بتوانند 
آنها را با يكديگر مقايسه و از علما 

مطالب آنها سؤال آنند و پس از  ةدربار
مقايسه اقوال، حق را از باطل تمييز داده 

فقط در . و بهترين قول را انتخاب آنند
باد الذين يستمعون فبشر ع«: ي هاين صورت است آه به آي

بشارت ده بندگاني را «: يعني» القول فيتبعون أحسنه
آه سخن را بشنوند و نيكوترينش را پيروي 

أما نه . عمل آرده اند) 18/الزمر(» آنند
خود چنين مي آنند و نه اجازه مي دهند آه 
ديگران اينگونه عمل آنند بلكه جواب 
امثال مرا با گلوله و يا به زنداني آردن 

 !!دهند مي
 ]استادان[

آقاي خوانساري نزد شيخ  -1عالوه بر 
حاج شيخ محمدعلي  -2ابوالقاسم آبير قمي، 

آقاي ميرزا محمد  -3قمي آرباليي، 
آقاي سيد محمدحجت آوه آمري،  -4سامرايي، 

حاج  -6حاجي شيخ عبدالكريم حايري،  -5
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آقاي شاه  -7سيدابوالحسن اصفهاني و 
م ا هتحصيل آردآبادي و چند تن ديگر نيز 

آه تعدادي از آنان برايم تصديق اجتهاد 
محمد بن « :ندا هند آه از آن جملا هنوشت
مؤلف آتاب » تهراني سامرايي علي رجب
اإلشارات و الدالئل في ما تقدم و يأتي من «

آه ايشان در » مستدرك البحار«و » الرسائل
ي نوشت ا هاستادش برايم اجاز ةخاتمه اجاز

شان به اين حقير چنين متن اجازه ايو 
 .است

  بسم هللا الرحمن الرحيم
محمد وآله  ىعباده الذين اصطف ىعل ةالحمد  رب العالمين والصلو

عنھما  ىالطاھرين وبعد فيقول العبد الجاني محمد بن رجبعلي الطھراني عف
قران وتيا كتابھما بيمينھما قد استجازني السيد الجليل العالم النبيل فخر األأو

ما صحت لي  ةييده روايأدام هللا تعالي تأمائل االبوالفضل البرقعي القمي واأل
ستخرت هللا إلذلك وفوق ما ھنالك  ھالً أيته أجازته ولما رإروايته وساغت لي 

والطرق  ةالمذكورة في االجازة ن يروي عني بالطرق المذكورأجزته أو ىتعال
 ىر مستدرك البحار وھو علفي المجلد السادس والعشرين كتابنا الكبي ةالمذكور

خذ أخذت عليه ما أعدد مجلدات البحار لحبرنا العالمه المجلسي قدس سره و
ن ال ينساني في حيوتي وبعد وفاتي في إعلينا من االحتياط في القول والعمل 

نساه في عصر يوم االثنين الرابع أدعواته كما ال  ةخلواته ومظان استجاب
لف أثمائه ور سنه خمس و ستين بعد الثالوالعشرين من رجب االصب من شھو

ً  اً حامد   .مستغفراً  مصليا
حاج شيخ آقا بزرگ تهراني مؤلف آتاب  -9
اجازه زير » هالي تصانيف الشيع هالذريع«

 :را براي اين حقير نوشته است
  بسم هللا الرحمن الرحيم و به ثقتي

د المصطفي سيدنا وموالنا ونبينا محم ىوالسالم علة والصالى كفو الحمد 
 ىلإجمعين أثني عشر صلوات هللا عليھم وصيائه المعصومين االئمه األأ ىوعل

  .يوم الدين
والمكارم جامع  المعتمد صاحب مفاخرة ن السيد السند العالمإف:و بعد

جل السيد الفضائل والمفاخم المصنف البارع والمؤلف الماھر موالنا األ
فضاله أيد حسن البرقعي القمي دام المؤتمن الس ىابوالفضل الرضوي نجل المول

مثاله قد برز من رشحات قلمه الشريف ما يغنينا عن أالدين ة وكثر في حما
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الروايه لنفسه ولمحروسه  ةجازإالتقريظ والتوصيف قد طلب مني لحسن ظنه 
ن حرسه هللا من شركل يالعزيز الشاب المقبل السعيد السديد السيد محمد حس

مشايخي  ةني جميع ما صحت لي روايته عن كافّ ن يرويا عأعين فأجزتھما 
المجتھدين  ةخص بالذكر اول مشايخي وھوخاتمأعالم من الخاص والعام واأل

المجلسيين شيخنا العالمه الحاج الميرزا حسين النوري المتوفي  والمحدثين ثالث
طال هللا بقائھما عني عنه بجميع أفليرويا  1320شرف في سنه بالنجف األ
في مواقع ة كتاب مستدك الوسائل والمشجرة خاتم فية ه المسطورطرقه الخمس

ن يذكراني أاالحتياط والرجاء من مكارمھما  ةحّب مع رعايأالنجوم لمن شاء و
 ةوبعد الممات، حررته بيدي المرتعشه في طھران في دار آي ةبالغفران في الحيا

مسمي بمحسن والفاني نا المسيء الأ المغفور له الحاج السيد احمد الطالقاني وهللا
  )مھر( 1382الطھراني في سالخ ربيع المولود  بزرگالشھير بآقا 

عبدالنبي نجفي عراقي رفسي مؤلف  -10
در فروع علم  غوالي اللئالي«آتاب 
و آتب آثيره ديگر آه از شاگردان » اجمالي

برايم . بوده است» ميرزا حسين ناييني«
 :متن ذيل را نوشته است

  الرحيمبسم هللا الرحمن 
 ةالحمد  رب العالمين الذي فضل مداد العلماء علي دماء الشھداء والصال

  .يوم اللقاء ىلإصحابه التابعين الصلحاء أ ىمحمد وآله األمناء وعل ىوالسالم عل
جناب مستطاب عالم  مخفي نماندآه امابعد

الفضالء ة فاضل جامع الفضايل والفواضل قدو
مقربين و المدرسين معتمد الصلحاء وال

عماد العلماء العالمين معتمد الفقهاء 
االسالم و المسلمين آقاي  ةوالمجتهدين ثق

طهراني معروف و  ىآقاسيد ابوالفضل قم
رضوي سنين متماديه در نجف  ةملقب بعالم

اشرف در حوزه دروس خارج حقير حاضر شدند 
و نيز در قم سالهاي عديده بحوزه دروس 

ل معارف اين بنده حاضر شدند براي تحصي
الهيه و علوم شرعيه و مسايل دينيه و 
نواميس محمديه پس آنچه توانست آوشش نمود 
فكد وجد واجتهد تا آنكه بحمد هللا رسيد بحد 
قوه اجتهاد و جايز است از براي ايشان آه 
اگر استنباط نمود احكام شرعيه را بنهج 
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صحاب رضوان هللا عليهم اجمعين أ معهود بين
واجازه دادم ايشان را  ,عمل نمايند بآن

آه نقل روايه نمايد از من بطرق نه گانه 
آه براي حقير باشد بمعصومين عليهم السالم 

را در نقل فتاوي  ىو نيز اجازه دادم و
آما اينكه مجاز است آه تصرف نمايد در 
امور شرعيه آه جايز نيست تصدي مگر 
باجازه مجتهدين و مجاز است در قبض حقوق 

و تمام اينها  ؛ا سهم امام ماليه و ال سيم
مشروط است بمراعات احتياط و تقوي بتاريخ 

من الفاني  1370الحجه الحرام في سنه  ذي
 )مهر(الجاني نجفي عراقي 

آيت هللا سيد ابوالقاسم آاشاني نيز  -11
برايم تصديق اجتهاد نوشت آه متن آن را 

 :ذيالً نقل مي آنم
  بسم هللا الرحمن الرحيم

آله الطاھرين  ىرسوله وعل ىعلة العالمين والصالالحمد  رب 
االسالم والمسلمين السيد  ةفان جناب العالم العادل حج وبعد المعصومين

كثر عمره الشريف في تحصيل أ ابوالفضل العالمه البرقعي الرضوي قد صرف
القدسيه من رد الفروع الفقھيه ة القو صار ذا ىالمسائل األصوليه والفقھيه حت

جتھده ويحرم عليه التقليد فيما استخرجه إھا فله العمل بما استنبطه وصولأ ىلإ
عباد هللا  ىاالحتياط والسالم عليه وعلينا وعلة ومراعا ىالتقو ةوصيه بمالزمأو

  الصالحين
  )مھر(حقر ابوالقاسم الحسيني الكاشاني األ

سيد ابوالحسن اصفهاني نيز زماني  -12
ديق آه قصد مراجعت از نجف را داشتم، تص

 :زير را برايم مرقوم نمود
  بسم هللا الرحمن الرحيم

ين ة الحمد  رب العالمين والصال ه الطيب و السالم علي خير خلقه محمد وآل
ان إجمعين من اآلن أعدائھم أ ىعل ةالدائم ةالطاھرين واللعن د ف لي يوم الدين وبع

روج األ ادل م الم الع ل والع اب الفاضل الكام رّ جن ام قُ ي ا ةحك يد عين ز الس الع
ده في تحصيل األ ذل جھ ام الشرعيه ابوالفضل البرقعي دامت تأييداته ممن ب حك

ه برھ ارف االلھي تفاد ةوالمع ي االس دا ف ره مج ن دھ ره وشطرا م ن عم ن  ةم م
د هللا مرتب غ بحم ي بل اطين حت ا  ةعالي ةاالس اد ومقرون ل واالجتھ ن الفض م
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ه السالم خأن يأجزته أبالصالح والسداد وله التصدي فيھا و ذ من سھم االمام علي
اج و  در االحتي ه إبق د من ال الزائ راء  ىلإرس ا للفق دار منھ النجف و صرف مق

ه وأجزته أوالسادات وغيرھم و  ي روايت تضح ان يروي عني جميع ما صحت ل
ا هعندي طريق وي ومراع ه التق اط و  ةو اوصيه بمالزم ن الينساني من أاالحتي

تجابات وهللا ان االس ي مظ دعاء ف اََ◌◌ً ال ر حافظ راحمين  خي م ال و ارح  22 وھ
  )مھر(  ابوالحسن الموسوي االصفھاني  62ذيحجه 
سيد شهاب الدين مرعشي معروف به آقا  -13

نجفي صاحب تأليفات در مشجرات و انساب 
 :برايم اجازه زير را نوشت

  بسم هللا الرحمن الرحيم
علي محمد وآله والسالم ة جاز والصالأو ةساغ من نعمأالحمد  علي ما 

شم سماء  السند والعالم المعتمد السيد نإف: وحقيقه المجاز وبعد ةمجاز الحقيق
من آل طه علم الفخار الشامخ و منار الشرف  ةوضحيھا وزين االسر ةالنبال

العقد المفصل جناب السيد ابوالفضل ابن  ةالمجد المؤثل وواسط ةالباذخ قاعد
ه وزيد في ورعه ؤلقمي السيداني دام عالالشريف العابد السيد حسن الرضوي ا

عن اجداده الميامين  ةن ينتظم في سلك المحدثين والرواأحب ورغب في أوتقاه 
حرزت منه أھال وأ ويندرج في ھذا الدرج العالي والسمط الغالي ولما وجدته

جازته تم إ عني بجميع ما صحت روايته وساغت ةجزت له الروايأعلما وفضال 
 ةساطين الفقه وحمله الحديث وھم عدأنته عن مشايخي الكرام سنده وقويت عنع
سالم اإل ماميه مضافا الي مالي من طرق سائر فرقصحابنا اإلأتبلغ المأتين من 

وغيرھا وال يمكنني  ةوالحنفي ةوالمالكي ةوالشافعي ةوالحنابل ةواالسماعيلي ةالزيدي
قول ممن أبھذا العدد وكتفي بتعداد خمس منھا تبركا أالبسط بذكر تمام الطرق ف

نحاء أوالسماع والعرض وغيرھا من  ةوالقرائ ةوالمناول ةروي عنه باالجازأ
مركز  ةوالجھبذ المقدام في الرجال والدراي ةالرواي ةمام ائمإ تحمل الحديث

مسند اآلفاق عالمة العراق استاذي ومن إليه في ھذه العلوم إستنادي  ةاالجاز
آيت هللا تعالي بين األنام موالي و سيدي أبومحمد وعليه اعتمادي حجة االسالم 

ھذا ما رمت ذكره ...... 1354السيد حسن صدرالدين الموسوي المتوفي سنه 
من الطرق وھي ستة فلجناب السيد أبي الفضل ناله الخير والفضل أن يروي 
عن مشايخي المذكورين بطرقھم المتصله المعنعنة إلى ائمتنا إلى الرسول 

في محلھا من التثبت في النقل ورعايه  ية مراعيا للشرائط المقررةوسادات البر
ن أوصيه دام مجده وفاق سعده وجد جده أحتياط وغيرھا وفي الختام الحزم واإل

ن يصرف اكثر عمره أقواله و أفعاله وأال يدع سلوك طريق التقوي والسداد في 
بزخارف ھذه  غتري ن الأو εالعلم و الدين وترويج شرع سيد المرسلين ةفي خدم

كيس المؤمنين أن أن يكثرمن ذكر الموت فقد ورد أوزبرجھا و ةالدنيا الدني
جداث الدواثر عتبار بتلك األالمقابر واإل ةن يكثر من زيارأللموت و اً كثرھم ذكرأ
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 نھم منأن يتامل في أفانه الترياق الفاروق والدواء النافع للسلوعن الشھوات و
ين صاروا وكيف صاروا واستبدلوا أ ىلإنوا ووكيف كا ين كانواأكانوا و

ً أستطاع واما الليل ةن ال يترك صالأالقصور بالقبور و  ن يوقت لنفسه وقتا
مزيد عليه فمنھا قوله حاسبوا قبل  ال كيد منه ماأيحاسب فيه نفسه فقد ورد من الت

سعد أيامه وأ دام هللاأ الشريك شريكه فانه ةن تحاسبوا وقوله حاسب نفسك حسبأ
ومن  وقات توفيرھاوقاته فقد قال توزيع األأتتضيع  ن عين لھا وقتالمأعوامه أ

 ةعماله لدي الحساب تداركھا بالتوبأفي  ةزل ىن وقف علأنه أفوائد المحاسبه 
التوفيق بھذه  ىمنه حمد هللا وشكر له عل خير صدر ىن اطلع علإو ةبراء الذمإو

 ةن يقلل المخالطأ عمالهأح صلأماله وآوصيه حقق هللا أو ةالجليل ةالنعم
ن نواديھم ومحافلھم إالعلم ف ةبناء العصر سيما المتسمين بسمألة والمعاشر
كل أكثر مذاكرتھم االغتياب وأذ إما يورث سخط الرحمن غالبا  ىمشتمله عل
ھل أذا كان المغتاب من إكل لحم المغتاب ميتا وأ ةن الغيبإخوان فقد قيل لحوم اإل

ً أكغتيابه االعلم كان  ً  كل لحمه ميتا  عصمنا. ةن لحوم العلماء مسمومإف مسموما
ذلك  ىنه القدير علإفي القول والعمل  ةياك من الزلل والخطل ومن الھفوإهللا و

مثالك أعالم الدين ويشد بك وأن يجعلك من أ ىله تعالأسأوالجدير بما ھنالك و
بوالمعالي شھاب أ نا الراجي فضل ربه العبد المسكينأزر المسلمين آمين آمين وأ

الدين الحسيني الحسني المرعشي الموسوي الرضوي الصفوي المدعو بالنجفي 
 هللا عنه وكان له وقد فرغ من تحريرھا في مجالس ىعف  εآل رسول هللا ةنساب
   ةئمحرم األ          قم المشرفه ة ببلد1358خرھا لثالث مضن من صفر أ
  )مھر(

 يت هللاآ -15شيخ عبدالكريم حائري و  -14
سيد محمد حجت آوه آمري نيز برايم تصديق 
اجتهاد نوشتند آه اصل اجازه نامه اين دو 
تن را براي تعيين تكليف در مسأله سربازي 
به وزارت فرهنگ آن زمان تحويل دادم آه 
طبعًا بايد اين دو اجازه نامه در اسناد 
بايگاني آن وزارتخانه موجود باشد، اداره 

يت اين دو تصديق مذآور نيز پس از رؤ
گواهي زير را صادر نمود آه در اينجا 

 :رونوشت آن را مي آورم
 وزارت فرهنگ -16

 62اول ماده  ةنظريه بند اول و تبصر
ي از فصول و مواد قانون ا هقانون اصالح پار

و نظر به  1321نظام، مصوب اسفند ماه 
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آيين نامه رسيدگي به مدارك اجتهاد مصوب 
 ةي عالي فرهنگ، اجازشورا 1323آذرماه  25

اجتهاد متعلق به آقاي سيد ابوالفضل ابن 
دارنده شناسنامه شماره ) برقعي(الرضا 

شمسي در  1287صادره از قم متولد  21285
هفتصد و پنجاه و چهارمين جلسه شوراي 

مطرح، و صدور  7/8/1329عالي فرهنگ، مورخ 
اجازه مزبور از مراجع مسلم اجتهاد محرز 

 .تشخيص داده شد
 دآتر شمس الدين جزائري وزير فرهنگ

ناگفته نماند با اينكه در قوانين 
مشروطه دولت حق نداشت متعرض مجتهدين 
شود، مع ذلك حكومت به اصطالح مشروطه 

 .گرفتاري بسيار برايم فراهم آورد
سخن را با يادآوري اين نكته به 
خواننده محترم به پايان مي برم آه دين 

تعظيم خالق : ه مي شوداسالم در دو امر خالص
و خدمت به مخلوق، آن چنانكه خالق خود 

براي همگان توفيق قيام به . فرموده است
اين دو امر را از درگاه ايزد رؤوف 

 .خواستارم
دعبل «در اينجا، چند بيت از آخر آتاب 

آه سالها پيش » تائيه او ةخزاعي و قصيد
م و وصف حال اينجانب است، مي ا هتأليف آرد

پس از آن نيز اين آتاب را با  آورم و
شعري ديگر آه خطاب به جوانان است و آن 

م، خاتمه ا هرا هنگام سفر به زاهدان سرود
. مي دهم و از خوانندگان التماس دعا دارم

 .والسالم علي من اتبع الهدي
 ]من و دعبل خزاعي[

تشــكر ديــد از صــاحب
مقـــــــــــــــامي

 

اگر زر داد دعبـل را
*امــــــــــــــامي

 

ــان ــا بي ــه در آنه آ
ـــــد ـــــته عقاي گش

 

مرا صدها آتاب است و
*قصــــــــــــــائد
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به جز ايـراد و طعـن
نـــــــــــــاروايي

 

نديدم يك تشـكر، نـي
*عطــــــــــــــايي

 

مرا خوف است از اهـل
خرافــــــــــــــات

 

اگر وي بود خـائف از
*مقامـــــــــــــات

 

مرا گريه بـراي اصـل
ديـــــــن اســـــــت

 

اگر وي گريـه اش بـر
ـــت ـــن اس ـــل دي *اه

 

مرا امنـي نباشـد از
مقـــــــــــــــامي

 

اگر وي گفت رازش بـا
*امــــــــــــــامي

 

هدف، اين مـادحين را
ـــت ـــول اس ـــه پ جمل

 

اگــر اشــعار وي طبــق
*اصــــــول اســــــت

 

دو سي سال است ما را
 دل پر از خوف

اگــر ســي ســال ترســي
ــــوف ــــت در ج *داش

 

نــدارم غيــر الطافــت
پناهـــــــــــــــي

 

الها بر غـم و رنجـم
*گــــــــــــــواهي

 

چرا مرآت گشـتم بهـر
آـــــــــــــــوران

 

الها مـن بسـي هسـتم
*پشـــــــــــــيمان

 

ــور ا ــنم رنج ــدت ز ص
ابـــــتال شـــــــــد

 

در اينجا خسته جـانم
*از بــــــال شــــــد

 

ندارد دهر ما جز رنج
و عصـــــــــــــيان

 

زمان ما زمان آفـر و
*طغيــــــــــــــان

 

نه ياري ني معيني نه
جليســـــــــــــــي

 

در اين پيـري نـدارم
*مــــــن انيســــــي

 

رساني مرگ ما با روح
و راحــــــــــــــت

 

مگـــر مـــا را آنـــي
*مشمـــــول رحمـــــت

 

مزيد فضل خود بـر او
ــــــ ــــــا آـ ـنعط

 

إلها برقعــي را بها
*آـــــــــــــــــن

 

 ]خطاب به جوانان[
مؤمن و سـالم و خـوش
رفتاريـــــــــــــد

 

جوانــان آــه شــكر اى
*گفتاريــــــــــــد

 

از خموشان جهان يـاد
آريــــــــــــــــد

 

چون شما نـاطق و گـل
*رخســــــــــــاريد

 

زمحبان خدا بشـماريد
 

برقعي را پس موتش گه
*گــــــــــــــــاه
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ــا ــر دع ــتي از به دس
برداريـــــــــــــد

 

گاه گاهي اگـرش يـاد
*آنيـــــــــــــــد

 

ــر ــه نظ ــدمتش را ب خ
بســـــــــــــپاريد

 

برقعي خادمتان بود و
*برفـــــــــــــــت

 

خســته از محنــت ايــن
ــــــود ــــــرخ آب چ

 

ــن ــد از اي ــاد آري ي
ـــود ـــه ب ـــته آ *خس

 

دل او گشت پر از غصه
و خـــــــــــــــون

 

ديد آزار بس از مردِم
 *دون

 

ـــت و ـــته از تهم خس
بهتـــــان و ســـــتم

 

خسته از زخـم زبـان،
ــــــم ــــــم قل *زخ

 

رفــت در محكمــه عــدل
إلـــــــــــــــــه

 

ت ز دنيـادستش ار گش
*آوتــــــــــــــاه

 

. وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
2/2/1370  

خرافات  کتاب از مقدمه شده گرفتهبر 
 در زيارات قبور وفور
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 ميبسم هللا الرحمن الرح
 .»لوال أن ھدانا هللا ينه وما کنا لنھتديھدانا لد يالذالحمد «

و د يد عقايبا يإله يقين حقيد. و بعد
باشد  ياعمال و  اصول و فروعش مطابق مدارک

شود  يد بررسيبا يو أما نقل. ا عقليا نقل ي
ت يکه حج يخداپسندانه و مدارک يحينقل صح

به نقل اخبار مجهوله و  يعني. باشد يإله
جعل و غرض در آن  يها که نشانه يا ث فرقهياحاد

ا يو . توان اعتماد کرد ينمدا باشد يهو
د يع جاعالن آن باشد نباکه به نف يثياحاد

 .استناد نمود
ک راه و ينا يقيکه  ين إلهيدر زمان ما د

ل به صدها مذهب شده و يک مسلک بوده، تبدي
خود  يادعاها يک برايهر  يان مذهبيمدع

که فقط  يها و مدارک يباف ث و فلسفهيهزاران حد
 يا دهيهر عق يپسندند آورده و برا يخودشان م

كُلُّ ِحْزبٍ بَِما لََدْيهِْم ﴿ده يگردده يصدها مدرک و خبر تراش
و هر کدام به آنچه نزدشان است خرسند و « ﴾فَرُِحونَ

 .باشد يم »خشنودند
ح در يآن به نص صر يکه در کتاب إله ياسالم

 : فرموده 32و  31ة يسورة روم آ
ُنوا ِشَيعاً ِمَن الَِّذيَن فَرَّقُوا ِديَنُهْم َوكَا * َوال َتكُوُنوا ِمَن الُْمْشرِِكَني﴿

/  روم(﴾                  كُلُّ ِحْزبٍ بَِما لََدْيهِْم فَرُِحونَ
31-32(. 
ن خودشان را يد از آنانکه ديمشرک نشو«

عه شده و هر يعه شيفرقه فرقه کرده و ش
کدام به آنچه نزدشان است خرسند و 

 .»خشنودند
 نيدر قرآن باز مسلم ياتين آيبا وجود چن

و  ير کدام نام مذهبن فرقه شده و هيچند
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نام و به خود گذاشته و به آن  يبرا يا فرقه
و هر . خوشنود و خوشند، و غافلند مآرآن 

دانند،  يل خود را بر حق ميکدام با هزاران دل
را  يگريستند دالئل مذهب ديچکدام حاضر نيو ه

ند و اصال حاضر به يا قبول نمايمطالعه و 
 .ستنديگران نيتفکر در دالئل د

و  يق کرد مسئلة مهديد تحقين، بايابنابر
ا از ياز عقل و  يليا دليآ يا دوازده امامي

بلکه ضد عقل و ضد . ريا خيدارد  يکتاب آسمان
 يعني ياست، و در کتاب آسمان يکتاب آسمان

ح است بر کذب انحصار امامت يصر ياتيقرآن، آ
است که داللت  ياتين آيچن در دوازده عدد، و هم

ان يکه مدع يت چنانيمهدو يدارد بر کذب ادعا
آن  يق و بررسيما پس از تحق. نديگو يآن م

م، و يگذار يات را در نظر خوانندگان ميآ
 يت و امامت انحصاريان مهدوين دالئل مدعيچن هم

م تا خود قضاوت يرسان يرا به نظر خوانندگان م
از  يم که غرضيريگ يو خدا را شاهد م. کنند

حضرت  يجز رضاست ين کتاب در کار نينوشتن ا
هموطنان و  يت و راهنمائيو هدا يتعاليبار

که  يو أما کسان. ت باشنديکه طالب هدا يکسان
دار مذهب بوده و از راه مذهب نان  خود دکان

د کرده يکه از آنان تقل يا کسانيخورند و  يم
ت دربارة يبوده گمان هدا يتعصب مذهب يو دارا

را  يفروش يک دکان سبزيرا يز. رود يشان نميا
ا مالک دکان يو  يل کنيتعط يهرگاه بخواه

تواند  يرد، او تا ميبخواهد دکان را از او بگ
. ل نخواهد داديو تا قدرت دارد دکان را تحو

بلکه حاضر است با چنگال چشمان صاحب دکان را 
که در هر سال و  يدرآورد، چه برسد به دکان

ونها درآمد دارد و بدون زحمت يليهر ماه م
 .دهند يان بدون عوض پول ميخود مشتر
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و  يد دانست هر بدعت و هر مذهبياصال با
صاحبان  يبرا ياگرچه باطل باشد، اگر درآمد

ن ياز ب يباشد بزود  ا مذهب داشتهيآن بدعت و 
داشته باشد  ياديرود، بلکه اگر درآمد ز ينم

به آن رو کرده و  يادتريروز بروز افراد ز
کرده و قهرا به آن توجه  يبردار بواسطة بهره

شود  ياد ميکند و طرفداران آن ز يدا مينشر پ
ن برود که خود آن يمگر آنکه درآمد آن از ب

مثًال مسئلة . ن خواهد رفتيز از بيباطل ن
شده  يارت قبور که در اسالم از آن نهيز

 يبواسطة داشتن نذورات و موقوفات که دارا
ح و يدر ضرختن پول يو اجاره است و ر يسرقفل

قه مانند فرشها و يمت و عتيقياء ذيوقف اش
سه و يتابلوها و لوسترها و اهداء جواهرات نف

ج شده و هزاران خبر يره، روز بروز ترويغ
دروغ بنام آن ساخته شده و هزاران نفر فراش 

دا کرده و در نظر يو خادم و مال طرفدار پ
ت زوار قبور از يشده و جمع يمردم عبادت

ادتر شده و يزت حافظان قرآن و مساجد يجمع
ذکر  يبيعج يآن ثوابها يدکانداران آن برا

چنان ثوابها  يچ عبادتيه ياند که برا کرده
در قرآن  يا هين آيوارد نشده است، و کوچکتر

 يبه آن اشاره ننموده است هر کس بخواهد راست
ما را بداند به کتاب خرافات وفور در  يادعا

 .ارات قبور مراجعه کنديز
دکانداران و  يرا بران کتاب يپس، ما ا

دوار يشان اميت اين ننوشته و به هدايمتعصب
اهل انصاف و  ين کتاب را برايبلکه ا. ميستين

باشند  يت ميت و واقعيکه طالب هدا يکسان
 .ميده يب ميترت

ه چه از يد دقت کرد طبق قواعد اوليحال با
 يا امامت انحصارينظر عقل و چه از نظر شرع آ

ا ي يلين قليچند نفر معاست، آن هم منحصر به 
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ا يدارد  يمردم نفع يبرا يا وجود مهدير؟ آيخ
مذهب و دکانداران  يرؤسا ير؟ البته برايخ

عموم نافع  يد است اما برايار مفيبس يمذهب
ان مختصر و يار دارد به بيست بلکه ضرر بسين

 : ليروشن ذ
 

 است؟ يا امامت انحصاريآ
م و دهد که اما يم يو عقل گواه يکتاب آسمان
 .باطل است يامامت انحصار

ه که از فرق يديم زينيب يأما شرع، ما م
بزرگان و دانشمندان و کتب  يعه و دارايش

شده  يامامت انحصار يباشند، مدع يم ياريبس
را تا  يحضرت عل يعنيآنهم در چهار نفر، 

ه يدياگرچه ز(ن قبول دارند، يدباالع نيحضرت ز
نفر را ان خود پس از آن چهار يشواير پيسا
عة ير امامان شي، و سا)کنند يز امام خطاب مين

دانند با هزاران  يه را امام منصوص نميامام
. اند ث که در کتب خود نوشتهيل و صدها حديدل

ه که شش نفر از امامان يلين اسماعيو همچن
را منکرند آنهم  يرا قبول دارند و باق يامام

ب گر که منشعين مذاهب ديچن با دالئل خود، و هم
ع يتش ين مذاهب همه مدعيباشد که ا يع مياز تش

ادتر يا زيد به هفتاد فرقه و يبوده و شا
اثر  »لشيعةفرق ا«رجوع شود به کتاب . برسند

عالم : »المقاالت و الفرق«و کتاب  ينوبخت
که از  يقم يعه سعد بن عبدهللا اشعريبزرگ ش

 .بوده است ياصحاب حضرت عسکر
و شمارة آنرا ن مذاهب امام ياز ا ياريبس

که خود قبول  يدانند به همان امامان يمنحصر م
ت را يقرآن امامت و امام هدا يول. دارند

داند نه امام کفر و  ينم يمنحصر به چند نفر
ت را، يضاللت را منحصر کرده است، نه امام هدا
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ن يرا که داللت بر ا ياتيما چند عدد از آ
 يالهيم، و پس از آن به دليآور يمطلب دارد م

 : ميپرداز يم يعقل
 

 !يارصحامامت ان يات در نفياز آ يا پاره
در  يکه حقتعال 74ة ياول، سورة فرقان آ

  :ديفرما يعباد الرحمن ماوصاف 
َوالَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواجَِنا َوذُرِّيَّاِتَنا قُرَّةَ أَْعُينٍ َواْجَعلَْنا ﴿

 )74/  فرقان(  ﴾اًِللُْمتَِّقَني إَِمام
 :نديگو يرحمن آنانند که م يبندگان خدا«

که  ياتيبه ما همسران و ذر ،پروردگارا
نور چشمان باشند عطا فرما، و ما را 

 .»شوا قرار دهين امام و پيمتق يبرا
رحمن  يداند که بندگان خدا يم يشعور يذ هر

و  يدرخواست دارند که به سع يکه از حق تعال
خود حائز مقام امامت آنهم کوشش وعلم و عمل 

ک نفر و ده نفر ين شوند، منحصر به يمتق يبرا
 .ستيو صد نفر ن

ات ين آيا چنيعه گويتعجب است که بزرگان ش
فهمد  ينم يند قرآن را کسيگو ياند و م دهيرا ند

از قرآن  ياتيخالف گفتة خود آ خود بر يول
 يا برايو  يامامت انحصار يآورند برا يم

د به يبا. ندارد يچ داللتيه که يامامت مهد
د که قرآن را يهست ياگر شما مدع :شان گفتيا

که  ياتيد که آن آيديفهمد چگونه فهم ينم يکس
ن يمع يو اشخاص يد راجع به امامت شخصيآور يم
 !!.باشد؟ يم

  :ديفرما يکه م 12ة يدوم، سورة توبه آ
  .)12 :التوبة( ﴾لَُهْم فَقَاِتلُوا أَِئمَّةَ الْكُفْرِ إِنَُّهْم ال أَْيَمانَ﴿
د که آنان يبا امامان کفر قتال کن«
 .»ندارند يمانيپ
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که  يو روشن است که امامان کفر به هر معن
ا دوازده نفر يباشد منحصر به شش نفر و 

ان کفر ممکن است يشوايچگونه است که پ. ستين
مان يان ايشوايصد هزار نفر باشند أما پ

د يکه بايتهستند، در صور يمنحصر به عدة کم
ش از امامان ضاللت باشند، پس يت بيامامان هدا

ا ينفر  6ا ينفر  12ن انحصار امام به يا
 .سازان است مذهب يکمتر از انحصارطلب

 يکه حق تعال 71ة يسوم، سورة اسراء آ
 :ديفرما يم

  )71: سراءاإل(                        ﴾َيْوَم َنْدُعو كُلَّ أَُناسٍ بِإَِماِمهِْم﴿
را با  يهر مردم) امتيروز ق(که يوزر«

 .»پيشوايشان فرا خوانيم
ا منحصر به دوازده يو مسلم است که مردم دن

نفر امام  12ستند تا آنان را با يفرقه ن
است و هر  يمأموم امام يبخوانند بلکه هر فرد

خوانند و  يرا با پروندة اعمال او م يفرد
همان، پروندة عمل امام او است و منحصر به 

 .ستيا دوازده پرونده نيوازده شخص و د
  :12ة يچهارم، سورة احقاف آ

  )12: حقافاأل(   ﴾َوِمْن قَْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى إَِماماً َوَرْحَمةً﴿
 )تورات يعني( يش از قرآن کتاب موسيو پ«

و اکنون (شوا و رحمت بوده يامام و پ
 .»)قرآن امام و رحمت است

ز ين 17ة ين مطلب در سورة هود آيچنانکه هم
در خطبة  -عليه السالم- يو حضرت عل. آمده است

قَْد َنَبذَ الِْكَتاَب َحَملَُتُه، َوَتَناَساُه فَ« :ديفرما ينهج البالغه م 145
 نيق اي، به تحقيعني .»َوأَْهلُُه َمْنِفيَّاِن طَرَِيداِن فَالِْكَتاُب َيْوَمِئٍذ; َحفَظَُتُه

ر آن پشت س حملةرا ) قرآن يعني(کتاب 
ن آنرا يمسلم يعنيانداختند و نگهبانان آن 

ن کتاب و اهل آن يپس ا. اند فراموش کرده
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اند، تا آنکه  مطرود و دور انداخته شده
ا ي، گويعني. »كَأَنَُّهْم أَِئمَّةُ الِْكَتابِ َولَْيَس الِْكَتاُب إَِماَمُهْم« :ديفرما يم
قرآنند و قرآن امام  ين مردم امامان برايا
 تا) د بعکس باشديکه بايدر حال(ت سيشان نيا

ه يفة علويز آن حضرت در صحيو ن. آخر آن خطبه
إن رسولک « :کند يعرض م الصالةم يبعد تسل يدر دعا

 :يعني ،»يه وإماميأنزل إل يوإن الکتاب الذ ينيشرعت له د ين الذين الدإو ييحممدا نب
غمبر من يا من گواهم که رسول تو محمد پيخدا

ن من يد يع کردياو تشر يبراکه  ينياست و د
امام من  يکه به او نازل کرد ياست و کتاب

ز طبق ين -عليه السالم- و حضرت صادق. است
در باب اول از ابواب  لشيعةوسائل ات يروا
 ،ت باب سوم همان بابيو هم روا القرآن ءةقرا

نها يقرآن را امام قرار داده، و از تمام ا
طبق  -ليه وسلمصلى هللا ع- که رسول خدا تر روشن
قرآن « :فرموده 17ص  يبحار مجلس 92ت جلد يروا

که  يپس مذهب تراشان. »امام هر مسلمان است
صلى - ات فوق و بر ضد کالم رسول خدايبر ضد آ

ن و حضرت يرالمؤمنيو کالم ام -هللا عليه وسلم
خود  ياند برا آمده -ا السالممهيعل-صادق 

د ياند، با دهيتراش يدوازده امام انحصار
ستند، و از امامت يبفهمند که تابع قرآن ن

امامان مجعولة خود  ينظر کرده و برا قرآن صرف
ز يکالم امامان خود را ن يزنند و حت ينه ميس

عه ين حال چگونه خود را شيقبول نکرده و در ا
دانند در  يرا امام خود م -عليه السالم- يو عل
شان يقرآن است، و امام ا يعل که امامِ يحال
 .ر از قرآن استيغ يگرياص داشخ

، پس از آنکه حق 73ة ياء آيپنجم، سورة انب
اء را نام برده، ياز انب ياريبس يتعال

  :ديفرما يم
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  .)73: نبياءاأل( ﴾َوَجَعلَْناُهْم أَِئمَّةً َيْهُدونَ بِأَْمرَِنا﴿
قرار  انامبران را ما امامين پيا«

 .»ت کننديم که به امر ما هدايا داده
امامند و منحصر به  يبجعل إله اءيپس انب

تراشان  ائمة مذهب يول. ستنديدوازده نفر ن
 .است يث خودشان و انحصاريمجعول احاد

  :فرموده يتعال ة که حقيششم، سورة قصص آ
  .)5: القصص(  ﴾ َوَنْجَعلَُهْم أَِئمَّةً َوَنْجَعلَُهُم الَْوارِِثَني﴿
را  )لياسرائ ين از بنيمستضعف(ما «

شان را يان قرار داده و اگريامامان د
 .»مينمود )ن مصريزم(وارث 

ل منحصر ياسرائ يو معلوم و مسلم است که بن
 يبه دوازده نفر نبودند، پس امامت انحصار

ن و ين و مؤمنيکه متقيغلط است، همانطور
ست، ين ين که در قرآن ذکر شده، انحصاريصادق

 .ستين ين انحصاريالمتق أئمةهمانطور هم 
  :ديفرما يسورة قصص که م 41ة يهفتم، آ
  )41:القصص(  .﴾َوَجَعلَْناُهْم أَِئمَّةً َيْدُعونَ إِلَى النَّارِ َوَيْوَم الِْقَياَمِة ال ُيْنَصُرونَ﴿
 يان را امامانيما قوم ستمگر فرعون«

کردند  يآتش دعوت م يم که به سويقرار داد
 .»نشوند ياريامت يو روز ق

س امامان نفر بودند، پ 12ا قوم ستمگران يآ
 ين امامان اهل بهشت انحصارياهل آتش و هم چن

ر يسورة سجده و سا 24ة ين آيو همچن. ستين
نکه امام يکه در قرآن داللت دارد بر ا ياتيآ

 ينيو منحصر به عدد مع يو امامت انحصار
 .ستين

 يامامت انحصار يبر نف ياز دالئل عقل يبعض
زمامدار  يل اول، امام اگر به معنيدل
-  ن از زمان رسول خدايباشد که مسلم نيمسلم

امت زمامدار يتا ق -صلى هللا عليه وسلم
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ست و يدو يزمامدار ينفر برا 12خواهند و  يم
صد سال زنده بود و يا سيپنجاه سال و 

توانستند امامت کنند و اما امامت مردگان  يم
ندارد، چگونه امام مرده  يزندگان معن يبرا

ن يا ايکند، آ يرزندگان زمامدا يتواند برا يم
امامت آنان بودند در  يعه مدعيکه شيامامان

ک يا يابان را اسفالت کرده؟ آيک خيزمان ما 
ک يا ياند، آ دفع امراض کشف کرده يدوا برا

ا ياند، آ بشر اختراع کرده يراحت يبرا يزيچ
ا آن امام موهوم يا رفته و يآن امامان از دن

ا يکرده و  يرا راهنمائ يب تا بحال کسيغا
ا دشمنان اسالم را دفع ينموده و  ياختراع
تراشان با  مذهب يآر. ريالبته، خ!! کرده؟

جعل  يزهائيدروغ چ يها ال و قصهيخواب و خ
. سازد و نه با نقل يکرده اند که نه با عقل م

ن باشد که يد يراهنما يو امام اگر به معنا
ست يا دوازده نفر نيمسلم منحصر به شش نفر و 

 .باشد يم ين راهنمائيهر عالم متدفة يبلکه وظ
د مردم يکه صد هزار سال با ينيل دوم، ديدل

امت يکه تا ق ين شوند و ملت اسالميبه آن متد
احکام دارد چگونه  ياج به زمامدار و مجرياحت

ا اگر ينفر است، آ 12 ين ملتيزمامدار چن
گفته باشد  -صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا

امت منحصر به دوازده يزمامداران امت من تا ق
صلى هللا عليه - رسول خدا ين رسولينفر است، چن

که برخالف حس و برخالف عقل  ياست، رسول -وسلم
! را قبول کرد؟ توان رسالت او يد ميسخن گو
 .ريالبته خ

َوأَْمُرُهْم ﴿: که در قرآن فرموده ياتيل سوم، آيدل
 ىشور ن را بهيامر مسلم .)38: الشورى( ﴾ُشوَرى َبْيَنُهْم

تر است از امر  مهم يحواله داده، چه امر
ن در يرالمؤمنين خبر امي، و هم چنيزمامدار
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امامت و  :ديفرما يالبالغه که م مکتوب ششم نهج
مهاجر و انصار  يموقوف به شورا يزمامدار

منبر  يکه در باال. گرياست، و صدها خبر د
ن يشما مسلم يموقوف به رأ يزمامدار :فرموده

ات و يم تمام آن آيم بگوئيتوان يا ميآ. است
سازان راست  فقط اخبار مذهب ياخبار دروغ، ول

نقد بر «ا يو » شکن بت«ما در کتاب ! است؟
 يما جاء فيف«، در باب »يکتاب اصول کاف

م که يا ثابت کرده »هميوالنص عل عشر ياالثن
که امامت را منحصر به دوازده  يتمام اخبار

ها و  و نشانه نفر کرده دروغ و مجعول است،
دا و روشن است، يدا و پيعالئم جعل در آنها هو

د به آن يت باشد، بايق و هدايهرکس طالب تحق
 .ديکتاب مراجعه نما

خود همان ائمة  ياطالع يل چهارم، بيدل
. ن اخبار انحصار امامت استيگانه از ا دوازده

پس از خود فرزند  -عليه السالم- حضرت صادق
ن کرد، و ييامامت تع يل را برايخود اسماع
د محمد را يامام دهم فرزند خود س يحضرت هاد

اتفاقا حضرت  ن کرد، وييامامت تع يبرا
د محمد هر دو قبل از وفات يل و حضرت سياسماع

ا رفتند و معلوم شد حضرت صادق و يپدر از دن
 يخود اطالع شخص امام پس از از يحضرت هاد

 دانستند امامان پس از ياند، و نم نداشته
ن اصحاب خاص ائمه يچن و هم. ستيخودشان ک

مانند زراره وهشام بن سالم و هشام بن حکم و 
ر و مانند آنان از امام بعد يبص يمفضل و اب

ن ينداشتند و ا ياز امام زمان خود اطالع
اسم و رسم امامان  يکه برا ياخبار

ما صد و . دانستند يگانه جعل شده نم دوازده
مه را با نام و چهل نفر از اصحاب خاص ائ

ن اخبار يم که از ايا نشان و مدرک نشان داده
به دوازده نفر  يه و امامت انحصاريامام
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نفر  12ن ينداشتند و به امامت ا ياطالع
ن اخبار انحصار امام يو ا. نداشتند ياعتقاد

به دوازده نفر پس از زمان ائمه جعل شده و 
ده است، شما رجوع به کتاب يمتواتر گرد

د يمراجعه کن» يا نقد بر اصول کافيو شکن  بت«
در آنجا  يال روشن گردد که ما شرح کافيتا تفص

 .ميا داده
رگان و زسادات و ب ياطالع يل پنجم، بيدل
است  -صلى هللا عليه وسلم-  ت رسولياهل ب يعلما

 يسادات و علمائ. امامت ياز اخبار انحصار
 ين بن علين و حسيبن الحس يد بن عليمانند ز
ام يامامت شده و ق ير آنان که مدعيافخ و س

راکه زمان ما  ين امامت انحصارينمودند، و ا
دانستند و بلکه از  يدا کرده اصال نميشهرت پ

 يکلمات آنان روشن است که امامت را حق کس
ن يام کند و مسلمير قيدانستند که با شمش يم

را بعمل  يرا اداره کند و وظائف زمامدار
ند و ياطاق خود بنشان يآورد نه آنکه در م

ک ي يامامت گردد برا يندازد و مدعيپرده ب
گران يو خود محکوم به حکم د يعده مردم خراف
عليه - نيبن الحس يد بن عليباشد چنانکه ز

 .ميسراغ ندار ين اماميما چن :فرمود -السالم
پس چون معلوم و مسلم شد که امامان 

ندارد و بلکه برخالف  يگانه اصال مدرک دوازده
د يخ است، حال بايتاب خدا و عقل و تارک

صلى - نکه پس از رسول خدايکرد که با ا يبررس
سورة نساء  165ة يبه نص قرآن آ -هللا عليه وسلم

ن در يرالمؤمنيست و با نص اميکه حجت ن يکس
صلى ( َتمَّْت بَِنبِيَِّنا ُمَحمَّد« :البالغه که فرموده نهج 90 :خطبة

-  غمبر ما محمديحجت خدا با پ. »ُحجَُّتُه) اهللا عليه وآله

َخَتَم بِِه « :، و فرمودهتمام شد -صلى هللا عليه وسلم
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، و پس از او »به آن حضرت ختم شد يوح. »الَْوْحَي
حجت است،  يشود و نه قول کس يم يوح ينه به کس

نفر حجت  12و  ينفر امام انحصار 12نکه يبا ا
ات و اخبار و عقل است، ين آيبرخالف ا يإله
د قبول کرد و يرا با يونه وجود دوازدهمچگ

ا اقرار به يد معتقد شد، آيچگونه آنرا با
ا از فروع ين است و ياز اصول د يوجود مهد

ن باشد چگونه يد تابع ديکه با ين؟ و اماميد
 !!.ن شده است؟يا فروع دياز اصول و 

 يات قرآن داللت دارد بر نفيآ :ميگوئ يپس م
که  يو چنانن يچن يبنام مهد ين شخصيچن

در اول سورة انفال و . نديگو يسازان م مذهب
ر موارد قرآن صفات ياول سورة مؤمنون و سا

د در مؤمن و مسلمان باشد يبان و آنچه يمؤمن
د و افعال، و يمان و عقايده از ايذکر گرد
در . ستيمان به امام در آن نياز ا يابدا ذکر

  :اول سورة انفال فرموده
ُنونَ الَِّذيَن إِذَا ذُِكَر اللَُّه َوجِلَْت قُلُوُبُهْم َوإِذَا ُتِلَيْت َعلَْيهِْم إِنََّما الُْمْؤِم﴿

الَِّذيَن ُيِقيُمونَ الصَّلَاةَ َوِممَّا  *َآَياُتُه َزاَدْتُهْم إَِمياًنا َوَعلَى َربِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ 
ا لَُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َربِّهِْم أُولَِئَك ُهُم الُْمْؤِمُنونَ َحقًّ *َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ 

  )4-2/ نفال األ(  .﴾َوَمْغِفَرةٌ َورِْزٌق كَرٌِمي
مؤمنان تنها آنانند آه چون خداوند ياد «

شود، دلهايشان ترسان گردد و چون آياتش 
بر آنان خوانده شود بر ايمانشان 

. آنند بيفزايد و بر پروردگارشان توّآل مى
از آنچه به  گزارند و آسانى آه نماز مى

اينان . آنند ايم انفاق مى آنان روزى داده
در نزد پروردگارشان . اند به راستى مؤمن

 .»درجات و آمرزش و رزقى ارزشمند دارند
ان يرا ب يقيصفات مؤمن حق ،اتين آيپس در ا

مان به امام در آن ياز ا يکرده و ابدا ذکر
سازان امام و امامت را  ست، پس چگونه مذهبين



 بررسی دعای ندبه

مان يمذهب خود قرار داده و مقوم ا از اصول
 :ديفرما يم 15ة يو در سورة حجرات آ. دانند يم

إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه ثُمَّ لَْم َيْرَتاُبوا َوَجاَهُدوا ﴿
  .)15 :احلجرات( ﴾بِأَْمَواِلهِْم َوأَْنفُِسهِْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه أُولَِئَك ُهُم الصَّاِدقُونَ

مؤمنان واقعى تنها آسانى هستند آه به «
اند، سپس هرگز  خدا و رسولش ايمان آورده

شّك و ترديدى به خود راه نداده و با 
اموال و جانهاى خود در راه خدا جهاد 

 .»اند آنها راستگويانند آرده
سورة  285و  177و  136و  61ات ين آيو هم چن

ن را شمرده و يمنبقره که مقومات و صفات مؤ
 .اد نکرده استي ياز اعتقاد به امام

ن است که از يسازان ا مذهب يباضافه مدعا
ر يکند و بزور شمش يام ميق يطرف خدا امام

ن يزم يکند و تمام مردم رو يمردم را اصالح م
کند که گرگ و  ين ميکند، و چن يرا مسلمان م

ن را پر از يکنند و زم يم يش با هم زندگيم
کند پس از آنکه مملو از ظلم و  يداد معدل و 

ر شکم يکشد که تا ز يجور شده باشد و آنقدر م
که در  يگريد و  اوصاف ديآ ياسب او خون باال م

ن يشان مانند بحاراألنوار و اکمال الديکتب ا
هر کس به  :نديگو يخ صدوق ذکر شده است و ميش

م ينيب يما م يول. ستيمان ندارد مؤمن نياو ا
ن يد، ما در ايگو ين خالف آنرا مات قرآيآ

م، اضافه بر يآور يه از قرآن ميمختصر چند آ
 .ن کتاب ذکر شديکه در ا ياتيآن آ
 
 يرا نف ين مهديکه وجود چن ياتياز آ يبعض

 کند يم
  :سورة رعد 11ة ياول، آ
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  )11: لرعدا( ﴾إِنَّ اللََّه ال ُيَغيُِّر َما بِقَْومٍ َحتَّى ُيَغيُِّروا َما بِأَْنفُِسهِْم﴿
را ) و مّلتى(خداوند سرنوشت هيچ قوم «

دهد مگر آنكه آنان آنچه را در  تغيير نمى
 .»!خودشان است تغيير دهند

ر ييخدا مردم را بزور تغ :ديگو يه مين آيا
فرستد که بزور مردم را  يدهد و مأمور نم ينم
 د خود را اصالحير دهد بلکه خود مردم باييتغ

د يايز طرف خدا با يکنند نه امام و رسول
 .ر اصالحشان کنديبزور شمش
  :سورة انفال 53ة يدوم، آ
ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه لَْم َيُك ُمَغيِّراً نِْعَمةً أَْنَعَمَها َعلَى قَْومٍ َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ﴿

  .)53: ألنفالا(                                              ﴾بِأَْنفُِسهِْم
ت کفار و يان و عدم هداينهالکت فرعو(«

 ين است که سنت إلهيبواسطة ا )نيمنافق
را  ين نبوده که خدا نعمت قوميبر ا

ر دهند يير دهد تا آنکه خودشان تغييتغ
 .»آنچه خود دارند

چ ياز اول خلقت بشر تاکنون ه يحق تعال
ر نداده، نه ييرا بزور جبر و اکراه تغ يقوم

اصال جبر  .شان رايشان را و نه نعمت اينقمت ا
 يبرا يف إلهياست، تکال ياريف اختيبرخالف تکل
 .ياست نه اجبار ياريا اختيبشر در دن
در  يتعاليسورة مائده که خدا 14ة يسوم، آ

  :ديفرما يم يهود و نصاريوصف 
  .)14: املائدة( ﴾فَأَغَْرْيَنا َبْيَنُهُم الَْعَداَوةَ َوالَْبْغَضاَء إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة﴿
 يتوز نهيو ک يشان دشمنيا نيب«

 .»امتيم تا روز قيا ختهيبرانگ
  :فرموده 64ة ين سوره آيو در هم
  .)64: املائدة( ﴾َوأَلْقَْيَنا َبْيَنُهُم الَْعَداَوةَ َوالَْبْغَضاَء إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة﴿
م تا ينه انداختيشان عداوت و کين ايو ب«

 .»امتيروز ق



 بررسی دعای ندبه

و  ىنصار يقه هافر ،ات فوقين طبق آيبنابرا
خواهند بود و  يامت باقيهود تا قيز ين
ان خواهد داشت و ينشان عداوت و بغضاء جريب
ا اگر يقرآن است، حال آ يبين از اخبار غيا

شان را ينة ايو ک يبفرستد و دشمن يخدا امام
شان را مسلمان کند برخالف يبرطرف کند و همة ا

 !ر؟يا خيات خواهد بود ين آيا
  :سورة ممتحنه که فرموده 4ة يچهارم، آ

 .)4: املمتحنة( ﴾َوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْيَنكُُم الَْعَداَوةُ َوالَْبْغَضاُء أََبداً﴿
 يشه دشمنين ما و شما هميداراست بيو پد«

 .»األبد يها إليتوز نهيو ک
. ديفرما يهود ميکه راجع به مسلمانان و 

که  يا اخباريا خدا راست فرموده و يآ
د و همه را صلح و صفا يآ يم يدمه :ديگو يم
 .دهد يم

  :ونسيسورة  99ة يپنجم، آ
َولَْو َشاَء َربَُّك لَآَمَن َمْن ِفي الْأَْرضِ كُلُُّهْم َجِميعاً أَفَأَْنَت ُتكْرُِه النَّاَس ﴿

  .) 99:يونس(                              ﴾ َحتَّى َيكُوُنوا ُمْؤِمنَِني
دون شک تمام اگر پروردگار تو بخواهد ب«

 مان خواهند آوردينند ايکه در زميکسان
تواند مردم را  ياگر خدا بخواهد م يعني(

 محمد يا(ا تو يآ) مان کنديمجبور به ا
ρ(، مان يمردم را باکراه وادار به ا
 .»؟يکن يم

تو  يعنياست،  يه انکارين آياستفهام در ا
خواست  يمان باکراه مياگر خدا ا ياکراه ندار

که يانست مردم را مجبور کند در حالتو يخود م
مردم را مجبور به  يتوان ينکرده، پس تو نم

 .يمان کنيا
  :256ة يششم، سورة بقره آ

  .)256: البقرة( ﴾ال إِكَْراَه ِفي الدِّينِ قَْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمَن الَْغيِّ﴿
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را يست، زين ين و قبول آن اکراهيدر د«
 .»روشن شده است يرشد و گمراه

ست بعد يد در آن اکراه نيگو يکه م ينيا ديآ
فرستد که بزور و  يرا خدا م يد اماميگو يم

ن دعوت کند، آنهم با ياکراه مردم را به د
دروغ و ضد  يزين چينا چنيقي، پس !!ر؟يشمش

 .است يات و سنت إلهيآ
  :سورة شعراء 4و  3ة يهفتم، آ
إِنْ َنَشأْ ُنَنزِّلْ َعلَْيهِْم ِمَن  * ِمنَِنيَيكُوُنوا ُمْؤ لََعلََّك َباِخٌع َنفَْسَك أَالَّ﴿

  .)4 :الشعراء(﴾ السََّماِء آَيةً فَظَلَّْت أَْعَناقُُهْم لََها َخاِضِعَني
که  يخود را بباز د تويشا )!ρ محمد يا(«

م بر يشوند که ما اگر بخواه يچرا مؤمن نم
م که يفرست ين فرو مااز آسم يتيشان آيا

 .»و ناچار گردد آن خاضع يگردنشان برا
ن است که رسول خود را منع يپس سنت خدا چن

مان مردم و اگر يا يکند از حرص و فشار برا يم
بر  يا آتشيو  يتوانست عذاب يخواست م يخود م

مان شوند، يسر مردم نازل کند که ناچار با ا
تواند  ينخواسته، حال چگونه و کدام کس م يول

گر شاه مان کند ميبزور مردم را وادار به ا
 .مان به خرافاتيباشد آن هم ا يل صفوياسماع

  :ديفرما يسورة آل عمران که م 55ة يهشتم، آ
َيا ِعيَسى إِنِّي ُمَتَوفِّيَك َوَراِفُعَك إِلَيَّ َوُمطَهُِّرَك ِمَن الَِّذيَن كَفَُروا ﴿

َياَمِة ثُمَّ إِلَيَّ َوَجاِعلُ الَِّذيَن اتََّبُعوَك فَْوَق الَِّذيَن كَفَُروا إِلَى َيْومِ الِْق
  .)55: آل عمران(﴾ َمْرجُِعكُْم فَأَْحكُُم َبْيَنكُْم ِفيَما كُْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ

بدون شک من تو را قبض روح  !يسيع يا«
ه قرار دهم و تو را يکنم و تو را بلندپا

ن پاک گردانم و آنانکه ياز کفر کافر
رو تو هستند فوق و برتر قرار دهم از يپ
امت، سپس يکه کافرند تا روز قيانکس

من است، پس دربارة  يبازگشت شما به سو
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تان حکم و  نيد بيکرد يآنچه اختالف م
 .»خواهم نمود يداور

  :سيسورة  68ة ينهم، آ
  .)68 :ـسي(﴾   َوَمْن ُنَعمِّْرُه ُنَنكِّْسُه ِفي الَْخلْقِ أَفَال َيْعِقلُونَ﴿
 م و در خلقت اويفزائيهرکس را عمر ب«

، آيا تعقل نمی ميآور يم ينقص و سست
 .»کنند
 .ن استيچن يو سنت إله

   )62: األحزاب(       ﴾َولَْن َتجَِد ِلُسنَِّة اللَِّه َتْبِديالً﴿
 يلير و تبدييتغ يو هرگز در سنت اله«

 . »افتي ينخواه
ب شود و هزاران سال عمر يغا ينکه کسيپس ا

از قرآن  خبران يکند و جوان باشد چنانچه ب
 .است يند نشدنيگو يم

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

َمْن َرِحَم َربَُّك َوِلذَِلَك َخلَقَُهْم َوَتمَّْت كَِلَمةُ َربَِّك لَأَْملَأَنَّ َجَهنََّم ِمَن 
  .)119-118 :هود(  . ﴾َوالنَّاسِ أَْجَمِعَنيالْجِنَِّة 

و اگر پروردگارت خواسته بود مردم را «
و ) نخواسته يعني(ک امت قرار داده بود ي
که  يشه اختالف دارند مگر کسيهم

ن يهم يپروردگارت او را رحم کند و برا
و فرمان  ،ديشان را آفرياختالف ا

پروردگارت تمام است که البّته دوزخ را 
 .»م جن و انس پر کنماز تما

ک يشه اختالف خواهد بود و يه همين آيطبق ا
گر يسالم کند که داکه همه را مّتحد به  يامام
ات يو البّته آ. نباشد امکان ندارد يکافر

ما  يول. ن موضوع آمده استيز در اين يگريد
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تلک عشرة  :م کهيکن يه اکتفا مين ده آيبه هم
 .کاملة

َنا بِالَْبيَِّناِت َوأَْنَزلَْنا َمَعُهُم الِْكَتاَب َوالِْميَزانَ ِلَيقُوَم لَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسلَ﴿
  .)25: احلديد(﴾ النَّاُس بِالِْقْسِط

ما رسوالن خود را با داليل روشن «
و ) آسمانى(فرستاديم، و با آنها آتاب 

شناسايى حّق از باطل و قوانين (ميزان 
نازل آرديم تا مردم قيام به ) عادالنه

 .»دالت آنندع
 سازان برخالف عقل است مذهب يمّدعا

شان باطل يا يمدعا يادين زيبه ادله و براه
 ينين ديقوان :ن آنکهياست، از جملة براه

اصالح بشر و دفع مفاسد آمده و اگر  يبرا يإله
 يفساد را به رو ين راستگو باشد درهايشارع د

 يزيکند و بر ضرر مردم چ يمردم باز نم
را به مردم  يبر مضر دروغد و خيگو ينم
د يا ا فکر کردهيآ. کند يد و اخبار نميگو ينم

و آمدن او  يوجود مهد يکه برايکه اخبار
را به ياند چقدر ضرر و فساد دارد ز ساخته

اصالح آنهم  يبرا ياند روز مردم مسلمان گفته
د و يآ يم يک نفر بنام مهديبزور از طرف خدا 

اند، آن  اشتهگذ ين کسيمردم را به انتظار چن
کرده و مردم  اميصدها نفر ق يوقت بنام مهد

گر يکديرا به قتل و کشتار و غارت 
شامل حال  ياديز ياند و چه ضررها واداشته

اند،  مردم شده و چه قدر فساد و فتنه کرده
نکه يبنام ا يصدها هزار نفر آخوند و روحان

م چقدر از مردم عوام يب عام او هستيما نا
نکرده  يک قدم اصالحيو خورده و وجوهات گرفته 
اند و بلکه سد راه مردم از  و بر نداشته

اردها بنام سهم امام يليم. اند بوده يداريب



 بررسی دعای ندبه

از مردم عوام گرفته و صرف نشر خرافات خود 
و نه  ي، نه کشف دوائيک اختراعياند، نه  کرده
، و !!اند ل کارخانة عام المنفعه کردهيتشک

دار و يرا ب يکس خواسته ياگر دانشمند آگاه
کرده و ر ياز دام خرافات برهاند او را تکف

. اند م کردهيدن و خواندن سخن او را تحريشن
 يتا بحال و تا زمان ما هفتاد نفر بنام مهد

 ياند کس ختهيامت کرده و خون مردم را ريق
ا يب امام و يد من نايگو يست به آنکه مين

، !ست؟يچ مدرک تو :ديب بر حق امامم بگوينا
ستند و يه هم نيبان اصال فقين نايبلکه ا

شان روز بروز خرافات را يا. ندارند يمدرک
تر نموده و مردم را از قرآن و  عيتر و وس قيعم

ن ين اسالم که دياند، و د سنت دور نگه داشته
د را يآن تقل يم و تعلم بوده برده و بجايتعل

 . اند آورده
 

 موجب فتنه و فساد شده ياخبار مهد
دار معاصر بنام يرخواه بيخ يعلما از يکي
س محاکم يد آل محمود که رئيخ عبدهللا بن زيش

نوشته  يباشد کتاب يه در مملکت قطر ميشرع
، و »د البشرينتظر بعد سي يمهد ال« :بنام

موهوم  يعه را مبدء و منشأ خرافت مهديش
 در هر يمکرر بنام مهد :ديگو يدانسته و م

و به بهانة زمان و مکان غوغا بر پا کرده 
امت يق يموعود و بنام او اشخاص فاسد يمهد

 يا غوغا طلب و جاهالنيکرده و مردم ساده و 
جاد کرده يجانها ايرا بدور خود جمع کرده و ه

خته و آخراألمر بدون يرا ر ياريبس يو خونها
د ييرا تأ يا حقيو  ينينکه ديجه و بدون اينت

گر انداخته و يکديکنند مردم را به جان 
و حاصل آنکه . اند را بوجود آورده يآتالابت
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موجب فتنه و فساد شده و عدة  يمهدنام 
ده، برعالم يکشان يرا به گمراه ياريبس
ن فساد فکرکند يدفع ا يبرا. رخواه الزم استيخ

ن ين سازد، و از او مردم را اگر بتواند روش
و  يان کند که نام مهديها دور سازد و ب فتنه

 بخصوص ،دهامينخدا  ام او اصال در کتابيق
برخالف آن  ياتيامده، آيدر قرآن ن عالوه بر آن

ب يبنام نا يديران سيرا در ايو اخ. آمده است
ان و مردم ساده يهوچ اهل غوغا و يبر حق مهد

ونها نفر را به يليرا بدور خود جمع کرده و م
اردها اموال را غارت يليکشتن داده و م

.اند کرده  
د تابع يبا يامام اصال هر :ديگو  سندهينو

ا ين باشد نه اصل و فرع آن، پس گفتگو و يد
ن است و نه يکه نه اصل د ين اماميدعوت به ا

نشده چه  يو در قرآن از او ذکر. فرع آن
ده دارد و چرا مردم عوامرا به آن دعوت يفا

ممکن ! کنند؟ يکرده و هر دوره فسادها برپا م
ب که ش يدکانداران مذهب يد برايبگو ياست کس

کنند و  يو روز مردم را به امام منتظر دعوت م
تراشند،  يم يرمنطقيغ يلهايهزاران فلسفه و دل

اردها سهم يليها دارد و آن گرفتن م فائده
ن مورد دارند يدر ا يديامام است، و لذا تأک

ندارند، و لذا همه ساله گر يموارد د يکه برا
 يمة شعبان مردم را دعوت به جشن و چراغانين

کنند و  ينار ميونها درهم و ديليم و خرج
تولد  يرند برايگ يآن م يکه برا يجشنهائ

غمبر آخرالزمان يتولد پ يبرا ياء و حتيانب
 يبرا يکه در اسالم دستوريدر حال. رنديگ ينم

ن يبزرگان د يا عزا برايگرفتن جشن تولد و 
ر يطالب و سا يبن أب يعل يم حتياصال ندار
صلى هللا عليه - خدا روز تولد رسول يخلفاء برا

وفات او  يجشن نگرفته و همه ساله برا -وسلم
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عزا بر پا نکردند، بلکه روز وفات رسول خدا 
بدون مدرک خود  يا عده ،يآر. ل نکردنديرا تعط
خوانند و مالها بنام سهم  يب االمام ميرا نا
 يتعال يخورند چنانکه خدا يرند و ميگ يامام م

ن هشدار داده ينبه مؤم 34ة يدر سورة توبه آ
  :شان فرمودهيا يآگاه يو برا

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

و از علماء  ياريبدون شک بس ،نيمؤمن يا«
خورند  يل ماطبه مردم را ب ن امواليمقدس

 .»دارند يو از راه خدا باز م
دهند ضرر  يالبته مردم عوام که سهم امام م

عوام  يشد که موجود منتظر برا معلوم دارد پس
ن همه يا :ديگو يالذکر م عالم فوق. ندارد ينفع

 يک منتظريباشد که  يعه ميفتنه و فساد از ش
ساله مردم را وادار  بفوت و فن ساخته و همه

ن افکار يکنند تا به ا يم يبه جشنها و چراغان
 يب آنان را خاليهوده مشغولشان سازند و جيب

 .کنند
که اهل سنت  يثياحاد :ديگو يم 7و در ص 

حا در آنها يصر يا نام مهدياند  ت کردهيروا
ف يا اگر ذکر شده سند آن ضعيذکر نشده و 

و مسلم  يرح بخايمانند صح ياست، و کتب مهم
و  .ضعف آنها يبرا اند اوردهيث را نيآن احاد

بن  يسي، عيمهد :ديگو يث مياز آن احاد يبعض
از  يبعضچنانکه (ست ين يگرياست و کس د ميمر

که ين را گفته در حاليز هميعه نياخبار ش
عليه - يسيقرآن داللت دارد بر وفات حضرت ع

متأسفانه مردم را از قرآن دور  يول ،-السالم
 ).اند دهکر
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 :ديگو ياز اخبار م يبعض :ديگو يم 9و در ص 
است که  يفرزند منصور دوانق ي، مهديآن مهد

کتب  در ين اخباريزمان او گذشته و ذکر چن
فرزند منصور  يهوده است و انتظار مهديب

عباس در  يشود بن يمعلوم م(حماقت است  يدوانق
اند، و  شرکت داشته دروغين يث مهديجعل احاد

ن يشان جعل و نشر چنيا يها استيس از يکي
ث ياز آن احاد يو بعض ).بوده است ياخبار

و . است ياز اوالد حسن بن عل يمرد :ديگو يم
 ياريو البته بس. ن استيث چنيشتر آن احاديب

ة اسالم ياول يدر قرنها ياز اوالد حسن بن عل
ار يام کردند، و چه بسين نام و بهانه قيبهم

کردند  يآنان همراهبه ال ين خيکه به ا يمردم
ر از يو جان و مال و اوالدشان تلف شد و بغ

سالم ااول  ينکه قرنهاينبود، با ا يزيفتنه چ
مردم به کتاب خدا و سنت رسول آشنا بودند و 

ز يتوانستند امام بحق را از امام باطل تم يم
البته زمان ما . باز گول خوردند يبدهند ول

 يو حت(رند خب ياز کتاب خدا ب يکه مردم بکل
قرآن قابل فهم  :نديگو يعه اکثرا ميش يعلما

صادق را  حال چگونه امامِ  نيدر ا) ستيمردم ن
 .ص دهندياز کاذب تشخ

ه ياخبار امام :ديو در همان صفحه گو
ن ياست که مورخ ياو فرند حسن عسکر :ديگو يم

و . نبوده است ياند او را فرند باتفاق گفته
ل است که ين دليتربزرگ يات مهدياختالف در روا

است  يو ساختگ يمحل اتفاق نبوده و جعل يمهد
 يشرفت کار خود اخباريپ يو هر دسته برا

که اخبار  يو علمائ. اند ساخته و پرداخته
ار ياند بس دانسته يو ساختگ يرا جعل يمهد

است که  يمودود ياند از جمله ابواألعل بوده
کتاب  که در يا د الزمهيده را از عقاين عقيا
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د يخدا باشد ندانسته و از جمله ابن خلدون فر
، و 480ص / در دائره المعارف جزء نهم  يوجد

د کرد که يچه با يول. د رضاياز جمله رش
شان به کتاب خدا و يتعصبات مردم، و جهل ا

شان را از يا -صلى هللا عليه وسلم- سنت رسول
 .ق بازداشته استيفهم حقا

 
را تکامل که آن  ياج به مهدين کامل احتيد

 دهد ندارد
صلى هللا عليه - رسول خدا :ديگو 14و در ص 

بنام اسالم آورد که خدا در  ين کامليد -وسلم
، ﴾الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم﴿ :سورة مائده فرمود 3ة يآ

و در  »امروز دينتان را براى شما آامل آردم«
 يبرا ينکرد و عنوان ياز مهد يکتاب خود ذکر

ا يآورد و  يم ين بهتريد يا مهديآ. رداوياو ن
باالتر و  -صلى هللا عليه وسلم- او از محمد

و ما با داشتن کتاب ). نعوذ باهللا(تر است  مهم
 -صلى هللا عليه وسلم- او خدا و سنت رسول

 ياج و کسريم و احتيهست ياز مهد يمستغن
 .م کنديا تتميد اضافه و يايم که او بيندار

 يهزاران نفر از علما :ديگو يم 17و در ص 
ن يج ديترو يبزرگ آمدند و رفتند و برا

دند و اصول و فروع آنرا واضح يها کش زحمت
ا يده باشند و يرا د ينکه مهديکردند بدون ا

 داشته باشند و اصحاب رسول خدا ياز او اطالع
ن همه مسلمان يو تابع -صلى هللا عليه وسلم-

باشند داشته  يخبر ينکه از مهديبودند بدون ا
 :ديسنده گوينو(ده باشند يا نام او را شنيو 
ن يعه و اصحابشان از ايخود ائمة ش يحت

خبر بودند و اگر  يب بيدوازده امام و امام غا
عه منتشر شده در قرن سوم يان شيدر م ياخبار



 فهرست مطالب

ساخته و پرداخته شده چنانکه ما در کتاب 
 ).ميا دالئل آنرا ذکر کرده» شکن بت«

صلى - اصال شأن رسول خدا :ديگو يم 20و در ص 
ک مرد ينبوده که مردم را به  -هللا عليه وسلم

نام بب وعده دهد که هر کسبه ير معلوم غايغ
ام کند و يا قيباز کند و  ياو بتواند دکان

جاد يمردم را به کشتن دهد و فتنه و فساد ا
 .د استيغمبر رحمت بعين کار از پيد اينما

عه اگر ير شطبق اخبا :ديگو يم 21و در ص 
کند و  ياست ميد هفت سال ريايب ياليامام خ
ا يحال آشود،  يکشته م يدار شيزن ر رهيبدست پ

سزاوار است هزاران سال مردم را در انتظار 
است يکه فقط هفت سال رين کسيچن يکشند برا

ن همه فتنه و ين انتظار ايکند و در اثر چن يم
 د و هر دوره بنام او مردم رايفساد بوجود آ

 .ها افکنند به فتنه
اد يز يان مهديچون مدع :ديگو يم 22و در ص 

بودند و لذا علماء شرق و غرب فتنه و فساد 
 يريجلوگ يدند متفق شدند که برايشان را ديا

ت قتال يان مهدويد با مدعياسالم با ياز خراب
اسالم اقدام کرده و  يکرد تا نتوانند به خراب

 .اورنديت بدعتها نيببهانة مهدو
را از اهل بدعت  يطرفداران مهد ،24و در ص 

ن فکررا يصاحبان اشمرده و دفع و قتال با 
 .واجب دانسته است

ن ياز متأخر ياريکرده که بس نقل 25و در ص 
اند و  را رد کرده يث بدعت مهديعلماء، احادو 
 ياضافه بر تعارض دارا ياخبار مهدو :نديگو يم

ا يف و يض بوده و باضافه روات آن ضعيضد و نق
 .باشند يمجهول الحال م
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 ت کردهيمهدو يکه اّدعاياز جمله کسان
ان ياز مدع ينام بعض 52عالم مذکور در ص 

 يت را برده از جمله ابوطاهر الجنابيمهدو
س قرامطه که در اواخر قرن سوم ظهور کرد، يرئ

د و در مکه چه قدر قتل و يو وارد حجاز گرد
کعبه را کند غارت کرد و سنگ حجراألسود و درب 
س را ياء نفيو با خود برد و چه قدر از اش

 .غارت کرد و همراه خود برد
 يو از جمله محمد بن تومرت که مرد کذاب

 يرآمد و چه قدر قتل نفوس کرد و حرمهاب
انجام  يعفت ين را مباح نمود و چقدر بيمسلم
 .داد

مون يدهللا بن ميملحد بنام عب يو از جمله مهد
موعودم  يمن مهد :ود و گفتب يهوديکه جد او 

و مردم عوام را بدور خود جمع کرد و بر بالد 
 نينان او بنام سالطيمغرب مسلط شد و جانش

ه مدتها بر ممالک غرب مسلط بودند و چه يديعب
 .قدر بدعتها آوردند و اسالم را خراب کردند

ب يکه بنام نا يخ احمد احسائيو از جمله ش
بوجود آورد  يبران مذاهيآمد و در ا يخاص مهد
ه و چقدر يه و باالسريم خانيه و کريخيبنام، ش

 .داند يقتل نفوس و غارت اموال شد که خدا م
محمد باب که مذهب  يد عليو از جمله س

کرده و خود را  يزير يه را او پيه و بهائيباب
دانست و چه  يو بعدا خود مهد ياوال باب مهد

و ران غوغا و جنگ و جدال برپا شد يقدر در ا
خت و مالها بغارت رفت و هنوز ادامه يخونها ر

 .دارد
در هند بنام  يانيو از جمله احمد قاد

را  يانيقاد ام و اقدام کرد و مذهبيت قيمهدو
جاد کرد و چه قدر قتل و غارت و فساد و يا

 .فتنه برپا کرد که هنوز هم ادامه دارد
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ب يا بنام ناين نامها و يبهم يگريو کسان د
ام کردند و بجز جنگ و جدال يق يبر حق مهد

 .نشد يا جهينت
پردازم به اخبار  ياکنون م :ديسنده گوينو

آمده  يعه بنام مهديه که در کتب شيعة اماميش
که اخبار  ين کتابيم، و بزرگتريکن يم يو بررس
» بحاراألنوار«عه را جمع کرده کتاب يکتب ش
د يطبع جد 53و  52و  51که در جلد  است يمجلس

ما بطور اختصار . ا جمع کرده استهمة آنها ر
کرده و به نظر  يتمام ابواب آنرا بررس

ضاوت کند که ارزش م تا خود قيرسان يخواننده م
ن سه جلد يدرا يرا اخباريآنها چه قدر است، ز

. آمده که نه با عقل موافق است و نه با قرآن
اند  علم و عقل بوده يکه مدعيو تعجب است کسان

اگر !!. اند؟ جمع کردهن اخبار را يچگونه ا
و  يداشته باشد به نادرست ياندک فکر يکس

م يما ناچار يبرد، ول يم يبافندگان پخرافت 
قت، و روشن شدن ينشان دادن حق يبرا

. مياوريات آن را بياز جعل يخوانندگان، بعض
ان آنها از يح در ميث صحيک حدي :توان گفت يم

 . امده استيجهت سند ن
 يان اخبار مهديراو يفن کتاب، معريما در ا

. ميآور يعه ميرجال خود ش يرا طبق گفتار علما
رجال  يم مجهول الحال، خود علمايو اگر گفت

ا مجهول يعه، او را مجهول الحال و يش
است که نه اسالم و نه  يو مجهول کس. اند گفته

. مان او معلوم است و نه عدالت و انصاف اويا
عة يل شرجا يمهمل، خود علما :ميو اگر گفت

را مهمل  ه، او را اصال نام نبرده و اويامام
رجال  يف، علمايضع :ميو اگر گفت. اند گذاشته

 يو عالمة حل يو ممقان يخ طوسيل شيعه از قبيش
ف يشان او را ضعيو امثال ا يو نجاش
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د او يا عقاياست که  يف کسيو ضع. اند دانسته
ا يبوده و  فسق و فجور يادارايفاسد بوده و 

و چون . جعال و دشمن بوده است کذاب و
ن اخبار يعه، اياز تمام کتب ش» بحاراالنوار«

ق يم به تحقيکن يشتر جمع کرده، شروع ميرا ب
 .53و  52و 51 يعنيدر آن سه جلد بحار 

 
 بحار 51أّما جلد 

نور «عشر  يامام ثان :ديگو يم 1در ص 
است، حکما و  ين، سخن باطلياست، و ا» األنوار

ه بفکر ناقص خود خدا را فقط يخيفالسفه و ش
 يدانند، ول يا نوراألنوار ميخالق عقل اول و 

  :فرموده 2ة يخدا در سورة انسان آ
  .)2: نساناإل(                ﴾إِنَّا َخلَقَْنا الِْأْنَسانَ ِمْن ُنطْفٍَة أَْمَشاجٍ﴿
 ما انسان را از نطفة مخلوط پدر و مادر«

 .»ميخلق کرد
اء از نطقه خلق ينبا يحت يو هر انسان

 .اند نه از نور شده
فة الرحمن الحجة بن يخل« :ديگو يم 1و در ص 

فة خدا خوانده يب را خلي، که آن غا»الحسن
ب نشده و يغا يتعاليکه خدايدر صورت. است

 يتعال  ن بخواهد و حقينمرده و نرفته تا جانش
او باشد و مقام خود  يجا يمکان ندارد تا کس

در جا و مقام  يتا مخلوق را به مخلوق نداده
ان، که از يدة خرافاتياو باشد، مگر به عق

فه يخواهند قبول کنند که خدا خل ينم يخودخواه
چنانکه در سورة بقره آمده چون  يندارد، ول

  :خدا به مالئکه فرمود
  )30: البقرة(﴾ إِنِّي َجاِعلٌ ِفي الْأَْرضِ َخِليفَةً﴿
 .»د آوردميپد يا فهين خليمن در زم«
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خواهد  يدند که خدا مين فهميمالئکه مخاطب
ن بودند ين که قبال در زمين و سفاکيمفسد يبجا

خلق کند، و  ينيآنان جانش يو هالک شدند بجا
  :لذا گفتند
 .)30: البقرة( ﴾أََتْجَعلُ ِفيَها َمْن ُيفِْسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدَِّماَء﴿
که در آنجا فساد  ينيافريرا ب يا کسيآ«

 .»دينما يزيخونرکند و 
. شود يفة خدا که سفاک و مفسد نميوگرنه خل

د از خطبة اول کتاب خرافات يشما مالحظه کن
د دانست که تمام مردم يو البته با. است يجار

چه مفسد و چه مصلح و چه مؤمن و چه کافر، 
فة خدا بلکه يفه هستند أما نه خليهمه خل

 ،يهر قرن و زمان ين، که انسانهايفة سابقيخل
گذشته  ين و وارث انسانها و نسلهايجانش

باشند که قدرت و تمدن آنان را بارث  يم
فه ين معنا خليهمة ما بدن يبنابرا. برند يم

 39ة يم چنانکه خداوند در سورة فاطر آيهست
  :ديفرما يم

   ﴾ُهَو الَِّذي َجَعلَكُْم َخالِئَف ِفي الْأَْرضِ فََمْن كَفََر فََعلَْيِه كُفُْرُه﴿
  .)39: رفاط(

اوست آه شما را جانشينانى در زمين «
قرار داد هر آس آافر شود، آفر او به 

 .»زيان خودش خواهد بود
فة خدا اگر انسان باشد يکه خليدر حال

 .!!گردد؟ يتوان گفت که نسبت به او کافر م ينم
اندر  پشتنکه يپس خدا انسان را باعتبار ا

فه يکند او را خل يم ين، زندگيپشت در زم
ن اعتبار دربارة شب و يده چنانکه بهميامن

  :ديفرما يروز م
  .)62: الفرقان( ﴾َوُهَو الَِّذي َجَعلَ اللَّْيلَ َوالنََّهاَر ِخلْفَةً﴿
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آه شب و روز را جانشين  آن ستو او«

 .»يكديگر قرار داد
ق يد کرد که خرافات سّد حقايچه با يول
 .ده است؟يگرد
 

 باب والدته و احوال أّمه – 2ص 
و نجا در باب تولد او و احوال مادر ايدر ا

 : ض آورده استين قول ضد و نقيچند
اما سال تولد او را مجهول قرار داده، 

ن يچن و هم 256در سال  :ديگو يم 4را در ص يز
ت کرده که سال تولد يروا 2و در ص  15در ص 

سال  :ديگو 23و در ص . باشد يم 255او در سال 
ت نموده يروا 25ص  و در. متولد شده است 258

 16و در ص . ا آمده استيبدن 257در سال 
ده يتولد گرد 254ت نموده که در سال يروا
شود سال  يات معلوم مين رواياز مجموع ا. است

 .تولد او مجهول است
 15ت کرده يروا 2در ص  :و أما روز تولد

 23ت کرده که يروا 23شعبان، و در صفحة 
 9و در روز ت کرده يروا 24رمضان، و در ص 

مه يت کرده از حکيروا 19ع األول، و در ص يرب
مة شهر رمضان متولد شده يعمة او که شب ن

 شعبان پا 3ت کرده در يروا 25و در ص . است
نقل کرده که در  15و در ص . به جهان گشود

کرده که شب  تيروا 16شعبان و در ص  8روز 
و در ص . جمعة ماه رمضان تولد او بوده است

عمة او که چون به مه يکرده از حکنقل  19
و چند ن گفت يا آمد تکلم کرد، و شهادتيدن
ن مخالف قرآن يه از قرآن قرائت کرد، و ايآ

  :فرموده 78ة ياست که در سورة نحل آ



 فهرست مطالب

  .)78: النحل( ﴾َواللَُّه أَْخَرَجكُْم ِمْن ُبطُوِن أُمََّهاِتكُْم ال َتْعلَُمونَ َشْيئاً﴿
مهاى مادرانتان و خداوند شما را از شك«
بيرون آورد آه چيزى ]  در حالى[

  »دانستيد نمى
تا  -صلى هللا عليه وسلم- باضافه رسول خدا

أما . دانست  ينم  چيات قرآن هيچهل سال از آ
اگر (باشد  ياز أمت او م يکين طفل که يا

ا قرآن ي، وقت ورود به دن)بوجود آمده باشد
مه ين حکيرا از هم 14ت يو باز روا. خواند يم

که از يکرده است، در حالنقل  يگريبشکل د
مه اصال يشود که حک ين کتاب بحار معلوم ميهم

 يو راو. ده استيشنده، بلکه يطفل را ند
است مجهول بنام محمد بن  يمرد 14ت يروا

د چه دروغها يشما نگاه کن .يم الکوفيابراه
 .اند بنام اسالم ساخته و پرداخته

 
 !که بوده؟ست يو أما مادر او معلوم ن

ت کرده که نام يالحسن روا ياز اب 2در ص 
 . نرجس است يمادر مهد
قل و يت کرده که نام مادر او صيروا 5در ص 

 يات حضرت عسکريل است که در زمان حيا صقي
 .فوت شده است

 يعني(ت کرده که نام مادر او يروا 7در ص 
 .شوعا استيکه بنت يمل) يمهد

ادر او ث آورده که نام ميحد 15و در ص 
 .حانه بوده استير

ت کرده که نام مادر او يز رواين 15و در ص 
 .سوسن بوده است

ت کرده که نام مادر او يروا23و در ص 
 .مه بودهيحک
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ث آورده که نام مادر او خمط يحد 24و در ص 
 .است

ت نموده که نام مادر او يروا 28و در ص 
 .باشد يه ميد العلويم دختر زيمر

ث از ين احاديباب و ان يان ايو أما راو
  :عهيرجال شناس ش ينظر علما

 .مدرک است يسند و ب يت اول بيروا
 »بعض أصحابنا يأخبرن« :ديت دوم گويروا

! آن بعض نامش چه بوده؟ که معلوم نکرده
 ي، بکل!ا فاسق؟يعادل بوده ! بوده؟ يکجائ

 .مجهول است
ن بن رزق هللا است که يآن حس يت سوم، راويروا

از او در کتاب رجال  يشد و نامبا يمهمل م
ا يآ! ر؟يا خيا وجود داشته يست که بوده آين

ا يا فاسق بوده يآ! اکافر؟يمسلمان بوده 
و او !. ا دروغگو؟يا راستگو بوده يآ! عادل؟

بن  يبنام موس يگريت کرده از مجهول ديروا
عه يز طبق رجال شياو ن هک القاسممحمد بن 

 يشود مجهول يپس معلوم م. مهمل و مجهول است
ما امام و حجت  يگر براياز مجهول د

ان آن، و أما متن آن، ين راويا!!. اند آورده
من وقت تولد  :ديگو يمه دختر حضرت جواد ميحک

در  يدم، ولياو شدم، و او را د يبودم و ماما
آن ا شما يآ :ندا دهيمه پرسين حکياز هم 364ص 

 :؟ در جواب گفتهيا دهيرا د يفرزند حسن عسکر
 .ام دهيشن يام، ول دهيند

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

بن محمد مجهول الحال  يآن عل يراو 5ت يروا
 .ن نفرين چنديومشترک ب

 يشابوريالن ين بن عليآن حس يراو 6ت يروا
وجود  ين کسيچن :نديگو يکه اهل رجال م
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او نقل . امده استيا نيبه دن يعنينداشته، 
ه که هر دو مجهول يم و ماريکرده از نس

اند که  ت کردهين دو مجهول روايو  ا. باشند يم
ا آمد عطسه کرد، و خود را يچون طفل به دن
ان ين راوينبوده از ا ي، کس!!حجت خدا خواند

را حجت  يد کسيا خدا بايمجهول بپرسد آ
حجت  تواند خود را يم يريا هر طفل صغيبخواند 
غمبران يپس از پ: ديفرما يقرآن که م. بخواند

ر آن، چه يست چه طفل باشد چه غيحجت ن يکس
 .امام باشد و چه مأموم

م بن محمد يت کرده ابراهيت هفتم، روايروا
ت کرده از ياو روا ن چند نفر،يمجهول مشترک ب

! ست چه کاره بوده؟يم خادم که معلوم نينس
 !.ا فاسق؟يا عادل بوده يآ

ت يز مانند روايت نين روايت هشتم، ايروا
 .م خادم مجهول استينس قبل از
اح يت شده از اسحاق بن ريت نهم، روايروا

که طبق علم رجال، او مهمل و مجهول الحال 
 .است

ه از يلويت شده از ماجيت دهم، روايروا
که حال او و مذهب او مجهول  يزرانيخ يعل ياب

نه اسم که  يزيت کرده از کنيو او روا. است
 .ز معلوم و نه رسم اويآن کن

ن يقطارکردن ا کند از يحال انسان تعجب م
و  يو چه اصل يات مجهوله آخر چه حجتيروا
ن اشخاص مجهول الحال ثابت يا توان با يم يفرع

 .کرد؟
کرده ابن المتوکل که  تيازدهم، روايت يروا

غانم  يت کرده از ابينام او مجهول و او روا
ر يمجهول و نام او غ الخادم که حال او

 .معلوم
کرده ابوالمفضل که  تيت دوازدهم، روايروا

او . ر معلوم استينام او مجهول و حال او غ
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بوده و  يت کرده از محمد بحر که هم غاليروا
و او . ض که موجب کفر استيهم قائل به تفو

مان که در کتب يت کرده از بشر بن سليروا
 يممقان يول. رجال حال او مجهول و مهمل است

ت که از مادر امام زمان ين روايخواسته به ا
کرده او را  يداريگفتگو کرده و او را خر

را از ين اشتباه است، زيا يق کند، وليتوث
توان حال او را معلوم  يت نمين روايخود ا

د قبال حال او معلوم و ثقه يکرد، بلکه با
ت او قبول شود، وگرنه ممکن است يباشد تا روا

ت در ذم اوست ين روايتازه هم. باشدجعل کرده 
. برده فروش بود يعنياو نحاس  :ديگو يرا ميز

 -صلى هللا عليه وسلم- و برده فروش را رسول خدا
ن مردم يحال بدتر. ن مردم خوانده استيبدتر

 :کند يما مادر حجت را معرف يخواهد برا يم
 .»من باع الناسشر الناس «

هول برده ز از همان مرد مجيزدهم نيت سيروا
 .ف کالسابقيت شده ضعيفروش روا

ت کرده محمد بن يت چهاردهم، روايروا
از مجهول طبق علم رجال،  يل مجهولياسماع

 .يم الکوفيبنام محمد بن ابراه يگريد
 يت کرده از حسن بن عليت پانزدهم، روايروا

ف يرا ضع رجال او يا که تمام علمايبن زکر
ف ينت ضعاين و دياز جهت د يعنياند،  شمرده

 .بوده است
که حال او  يت کرده از مردي، روا16ت يروا

ث ين هم شد حديا. مجهول و اسم او نامعلوم
 ).عن رجل(

ت کرده از همان مرد مجهول ي، روا17ت يروا
 14ث يکه در حد يم الکوفيمحمد بن ابراه

 .گذشت
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ه از حسن بن يلويت کرده ماجي، روا18ت يروا
است بقول شابور که حال او مجهول ين يعل

ت کرده از مجهول يعه، و او روايرجال ش يعلما
ت کرده يبنام حسن بن المنذر، و او روا يگريد

الفتح که وجود او معلوم  ياز حمزه بن اب
به من بشارت دادند که  :ديو او گو. ستين

 .داده شده است يمحمد فرزند ياب يبرا
چه به او  يحال بشارت دهنده که بوده و برا

االن ! گر او چه کاره بوده است؟بشارت داده م
ت است که هر ساله يون جمعيليران چهل ميدر ا
دهند به تولد  يخوانها آنان را بشارت م هروض
حفظ دکان است و  ين بشارتها برايا اي، آيمهد

اند و فقط  دهيرا د يا بشارت دهندگان مهدي
ن يو تازه ا!!. دهند يبشارت م هللا إلىقربة 

به  يآن طفل مکنا ::ديگو يمنامعلوم  يراو
ات ين برخالف روايکه ايجعفر است، در حال ياب
غمبر ية پية او کنيکن :نديگو ياست که م يگريد

 - صلى هللا عليه وسلم- ة رسول خدايو کن. است
ن خودش طفل يو باضافه ا. ابوجعفر نبوده است

 يتيجده رواين هياگرچه تمام ا. ده استيرا ند
انش يبلکه کال راوم اکثرا يکه تابحال ذکر کرد

 .ده بودنديطفل مولود را ند
 يت کرده است از حسن بن عليروا، 19ت يروا

ف يرجال او را ضع يا که تمام علمايبن زکر
ت ياو روا. گذشت 15ث ياند چنانکه در حد شمرده

از  الن مجهول الحال و اويکرده از محمد بن خل
الحال و او از جدش مجهول الحال مجهول پدرش، 
 .اث بن اسد مجهول الحاليغ و او از

 ياتين روايد صد هزار از ايشما تماشا کن
ک پول يا يباشند آ يانش مجهول الحال ميکه راو

اند  ن کردهيان کالغ چين آقاي، ا!ارزش دارد؟
 .کنند يک سنگ فرار ميکه چهل کالغ به 
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اث بن اسد مجهول چه فرموده، يخوب غ
 سرش ياز باال نور يدم که مهديمن شن :فرموده

آسمانها، اگر او  يکشد تا به باال يم ؟؟؟؟تتق
نبود و راستگو بود تازه سخنش مورد  يخراف

 .قبول نبود
 19ث يان حديانش همان راوي، راو20ت يروا

 يک مطلب خرافيت ين روايدر ا يباشند، ول يم
: ديگو ين است که ميگر وجود دارد و آن ايد

نفاس  شوند، و خون يدر ائمه نفاس نمما
ر افراد بشر ي، مانند سايعنيند، ندار

است که خدا به  يات إلهين ضد آيستند، و اين
  :رسول خود فرموده

: الكهف(            ﴾قُلْ إِنََّما أََنا َبَشٌر ِمثْلُكُْم﴿
110(.  

جز اين نيست آه من بشرى مانند : بگو«

  .» شما هستم
ث کرده از يحد 19که در ص  ن استيعجب ا

دم بحالت نفاس يم دمه که روز سوم رفتيحک
ض را چگونه يات ضد و نقين روايا ايآ!! است
 !!.قبول کرد؟د يبا

ت شده از احمد بن حسن بن ي، روا21ت يروا
 .اسحاق مجهول الحال

 ين علويحسن بن حس ضا ازي، ا22ت يروا
را  يمن حضرت عسکر :گفته که يمجهول الحال

ا يخوب آ يليت گفتم به والدت فرزندش، خيتهن
ت يت گفته، روايده تهنيا نديده يد فرزند را
ت او چه فائده يحال صرف تهن. ساکت است

 .چيالبته ه! دارد؟
بن محمد بن حباب  يت کرده علي، روا23ث يحد

ات مردمان يا روايآ. که حال او مجهول است
 ! تواند ثابت کند يرا م يزيمجهول چه چ
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ن يت شده از همان حسن بن حسي، روا24ث يحد
 .ذکر شد 22ث يدر حدمجهول که  يعلو
مه که ولد را يت کرده از حکي، روا25ث يحد

من  :ديگو 364در ص  يکرده ول يده و مامائيد
ث را ين حديام، و خود او ا دهيشن يام ول دهيند

 .ب نموده استيتکذ
ع بن يبن سم يت کرده از علي، روا26ث يحد

بنان که مجهول الحال و مهمل است، و او 
را درحال  يه مادر مهدمه کيت کرده از حکيروا

 .ستم استيت بين ضد روايدم و اينفاس د
 مجهول يت کرده از احمد بن علي،روا27ث يحد

ز در رجال يا که او نيو او از حنظله بن زکر
ث مانند ين حديو ا. عه مجهول الحال استيش

دارد که آنها  يخرافت يث سابقه است، ولياحاد
وز ک ري :ديگو ين است که مينداشتند و آن ا

ن طفل ي، ايعنيشود،  يکسال بزرگ ميبمانند 
باشد،  يساله م 15پانزده روز پس از تولد 

 »رکميبشر غ«ست بلکه ين »بشر مثلکم« :يعني
 .است
 يايز از همان حنظله بن زکرين 28ث يحد

ث يعه حديش يمجهول الحال است که تمام علما
دانند، حال چگونه  يمجهول را معتبر نم يراو

اند، آنهم در  ل را جمع کردهيجاهات مين روايا
 .دين و عقاياصول د

» يورُ « :ديگو يعنينشده  ي، ذکر راو29ث يحد
ست نامش چه يآن ک يت شده، حال راوي، روايعني

ست، آن يچ معلوم نيه! داشته؟ يبوده چه مذهب
از خواهران  يت کرده از بعضينام روا يب يراو
نام آن بعض را معلوم نکرده  يولالحسن  ياب
ک يت کرده از ينام و نشان روا يک نفر بيست، ا
 .گرينام و نشان د يب
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ت کرده است، ي، عالن بسند خود روا30ث يحد
ست و سند او چگونه بوده معلوم يحال عالن ک

نقل کرده که صدق و کذبش را  يزيست، او چين
ذکر  يزيخ چين کند و در تاريخ معيد تاريبا

دو  د پس ازين است که سيو آن ا. نشده است
د يبا. الحسن متولد شده است يسال از فوت اب

چون وقت . د و کدام ابوالحسنيکدام س :ديپرس
م، عالن هم که يم که بپرسيت ما نبوديروا

الحسن،  يده است، و اگر مقصود از ابينپرس
باشد و آنکه فرزند او پس از دو  يحضرت عسکر

نا دروغ است، يقيسال از فوت او متولد شده 
حال . ماند يسال در شکم مادر نمرا طفل دو يز
ات مسلم الکذب را ين روايعه ايش ين علمايا

 !!اند؟ چه جمع کرده يبرا
است  ينيد يمرد ب يآن شلمغان ي، راو31ث يحد

از امام در لعن  يعاتي، توقيکه به قول مجلس
ن يابت شد و با حسين ياو صادر شده و او مدع

 بن روح خواست در گرفتن وجوهات شرکت کند و
ن يو ا. ن بن روح شديلذا مورد لعن حس

کتب  ياز جمله دانشمندان و مؤلف يشلمغان
ل نکردند و به يعه بود، اما چون او را وکيش

حال . ديات او ظاهر گردياست ندادند کفرياو ر
ن ين چنينقل شده از ا 32ت يت و رواين روايا

که  يت کرده از مرد مجهولي، و او روايکس
او فرستاده  يسفند برادو عدد گو يحضرت عسکر

قه کن و خود بخور و به يکه آنها را عق
ن يگران اطعام کن، حال مقصود از ذکر ايد

خواهد با  يرا م يزيچه چ يست و مجلسيث چياحاد
ات نادرست و مبهم اثبات کند معلوم ين روايا
 .ست؟ين

ت شده از خشاب که مهمل و ي، روا33ث يحد
صلى - خداو اما متن آن، از رسول . مجهول است
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ت من مانند ينقل شده که اهل ب -هللا عليه وسلم
 يگريغروب کند ستارة د يا ستارگانند هر ستاره

که شما به آن ستاره توجه يطلوع کند تا وقت
ن، ي، حال ا!!رانديد ملک الموت او را بميکرد

 يسندگانيد از نوياست با يچه مربوط به مهد
 !د؟ياند پرس که فعال مرده

 يهوديمنجم  ک نفريکرده از ، نقل 34ث يحد
ا يدشمن اسالم است آ يهوديداند  يکه هر کس م

 يچه درده ب يهوديک نفر يت از يروا
صلى - غمبريعه از پيو بعالوه خود ش!! خورد؟ يم

که سخن منجم را  اند ت کردهيروا -هللا عليه وسلم
. ق کند کافر استيد و هر کس تصديق نکنيتصد

توان مدرک قرار يرا م يزهائين چيا چنيحال آ
 !!داد؟
ن قرن از ي، کشف الغمه، پس از چند35ث يحد

گذشته نقل کرده از مرد  يزمان حضرت عسکر
 سر«در  258در سال  بن الحسن حجةکه  يمجهول
 يخوانها أما روضه. متولد شده است» يمن رآ

ن سال از آن نقل گذشته، يران پس از چنديا
نقل چه ن يا اي، آ!کنند برخالف آن يهمه نقل م

که نقل  36ت ين است روايچن و هم! ده دارد؟يفا
است  يخيشده از کتاب ارشاد که آن کتاب تار

 يد که دو قرن از زمان حضرت عسکريخ مفياز ش
 .متأخر است

، باز نقل شده از کتاب کشف الغمه، 37ث يحد
 يزيچ ين کتبيا نقل از چنيآ. 35ث يمانند حد

که ر، مگر آنيخ! دهند؟ يرا حجت قرار م
 ينيخ ذکر شده حجت ديهر چه در تار :ميبگوئ
مانند  ياز مردم کذاب يمجلسنجا، يدر ا. است

نقل کرده که مخالف عقل  ييزهاياد چيسهل بن ز
نکه چون امام به ياز جمله ا. و قرآن است

د يآ ياو بوجود م يبرا يد ستون نوريآ يا ميدن
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که بواسطة آن به خالئق و اعمال مردم نظر 
 .نديب يمردم را م يارهاکند و ک يم

 ين ستون نور برايچرا ا :ديسنده گوينو
نصب نشد و چرا -صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا
از کار مردم  -صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا

گان خود خبر ياز همسا يخبر بود و حت يب
ست که عمل يوب نيمگر خدا ستارالع. نداشت

نجا يدر ا!!!. نشان دهد يمردم را به کس
که بنا  يمه در شبينقل کرده که چون حک يمجلس

 ياز حاملگ يچ اثريرد، هيمان صورت گيبود زا
د، تعجب نمود، لذا حضرت يدر طفل نددر ما
تعجب نکن، ما گروه  :به او گفت يعسکر
ست، بلکه حمل ياء، حملمان در شکم مادر نياوص

باشد و از رحم خارج  يشان ميما در جنوب ا
مان خارج يان راست مادرهام، بلکه از ريشو ينم
ن خرافات يا بنوشتن ايآ :د گفتيبا. ميشو يم

ن باب يپس در ا. شود يثابت م يحجت يضد قرآن
انش يف و راوين اخبار که تمامش ضعياز ا

بدست  يزيده بودند چيا فاسد العقيمجهول و 
  :گريم به باب ديد، بپردازيآ ينم
 

 باب أسمائه و ألقابه و کناه و عللها
ن مردم يت کرده از دروغگوتري، روا1ث يحد

ک واسطه نقل يو او با  يمحمد بن جمهور العم
که او را ذکر ياز کس يعني، »عمن ذکره«کرده 

ان کرده يت او را بيکرده و نه نام او نه هو
ن را يشده که چون حس يکه به حضرت باقر وح

ه کردند و يکشتند مالئکه ضجه زدند و گر
دة تو را يکه برگز يا غافليآ ،ايخدا :گفتند
عليه - يد که عليد پرسيحال با !.کشتند
ختم به « :ديگو يالبالغه م در نهج -السالم
صلى هللا عليه - غمبر اسالمي، به پيعني، »يالوح
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ختم شد، پس چگونه حضرت باقر خبر  يوح -وسلم
ن ياز ا يمزخرف. ه کردنديشد که مالئکه گر

 .شود يبزرگتر م
 يالکوف يبن عل ، نقل کرده از حسن2ث يحد

و او از  يگريو او از مجهول د يمجهول الحال
 شما را ،و او از عمرو بن شمر يگريمجهول د

و او  ياز مجهول يد مجهوليبه خدا توجه کن
ات ين روايسندگان ايا نويآ يگريازمجهول د

و أما متن آن  .اند نداشته يفکر و کسب
جمع  يا نزد مهديتمام اموال دن :ديگو يم
. دهد يخواهد م ياو به هرکس هر چه م شود و يم

خواهند  يان هم هر چه ميراو :د گفتيبا
ع مردم يتطم يات را براين روايسند، و اينو يم

 .اند نوشته
و متن او . ندارد ي، اصال سند3ث يحد

نکه يا يند برايگو يبه قائم، قائم م :ديگو يم
د يحال با. کند يام ميپس از مردن ذکر او ق

ز را يده دارد و چه چيچه فا ن سخنيا :ديپرس
ن سخن چه کس است يندة ايو گو. کند يثابت م

 .معلوم نکرده است
ت کرده از عبن عبدوس مجهول ي، روا4ث يحد

و آن مجهول از  يگريالحال، او از مجهول د
گر که حضرت يگر، و او از مجهول ديمجهول د

ه نمود، حال مگر يکرد گر ياد مهديچون  رضا
ان يث بين حديه کرد در ايچه شده که او گر

 .نشده است
 .است ي، مرفوع و بدون راو5ث يحد
 يآن عبدهللا بن القاسم الحضر ي، راو6ث يحد

ف است و در متن آن مطلب يا ضعيمجهول و 
 .ستين يديمف

 .ث سابق استي، مانند حد7ث يحد
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ن ييبدون تع يمجهول يک راوي، 8ث يحد
گر قبل از خود، از حضرت باقر يان ديراو
، )1(﴾َوَمْن قُِتلَ َمظْلُوماً فَقَْد َجَعلَْنا ِلَوِليِِّه ُسلْطَاناً﴿ة يت کرده که آيارو

ن ينبوده از ا ين است، کسيدربارة امام حس
است، و  يان کذاب بپرسد که قتل فعل ماضيراو

ن يه نازل شده، امام حسين آيکه ا يآن وقت
 يات قانونيمظلوم نبود و کشته نبوده، و آ

 .ستياشخاص ن مخصوص يقرآن
، کشف الغمه که در قرن هفتم بوده 9ث يحد

، ية مهديکه کن ينقل کرده از مردم مجهول
دو اسم است، حال به چه  يابوالقاسم، و دارا

 .ستيمدرک معلوم ن
را  ين باب بود و مطلبين بود آنچه در ايا

را معلوم کند  يدوا کند و مجهول يکه درد
 .نبود

 هيعن الّتمس يباب الّنه
 )ام است نام او را بردنحر(

که  يخالد کابل يت شده از ابي، روا1ث يحد
از حضرت باقر سؤال کرده از اسم و رسم صاحب 

د ياز راهها او را د ين امر تا اگر در بعضيا
سؤال  :ديگو ياو در جواب م! رد؟يدست او را بگ

که اگر به کس  يار مشکلياز امر بس يکرد
 :د گفتيبا. گفتم يگفتم به تو م يم

ت غالبا مردمان سادة ين روايان اياوال، راو
ا اسم و ياند، آ بوده يکم سواد کم فکر مجهول

را  يست؟ اگر مهديرسم صاحب کدام امر معلوم ن
وجود  يد که در زمان حضرت باقر مهديگو يم

___________________  

و هر آس آه از روى ستم آشته «: يعنی .33: سراءاإل -1

  .» ايم او قدرتى مقرر داشته]  دم[شود، براى ولىّ 
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د ياز راهها اگر اورا د ينداشته تا در بعض
 .رديدست او را بگ

 ياريسا، امام به او فرموده از امر بيثان
ن امر يده که اياو نپرس يا سؤال کرده يمشکل

است و مشکل  يا ار سادهيار ساده و سؤال بسيبس
شما !. است؟ يمگر معادالت هندس؟آن کجا است

 يول. د نه سؤال معقول و نه جوابيتوجه کن
ن سخنان دل خود را خوش يعه بهميش يعلما

 .اند کرده، و مردم را سرگرم مهمالت نموده
هاشم  ياز اب يت از مرد مجهوليا، رو2ث يحد
ار يض بسيات او ضد و نقياست که در روا يجعفر

ت کرده از حضرت جواد که او يروا ياف است، در
ت امام دوازدهم را به او ياسم و رسم و هو

از  ينجا پس از مدتيدر ا يول. کرد يمعرف
ت کرده که خلف پس از خلف خود يروا يحضرت هاد

ن قدر گفته نام يهم نکرده، و يرا به او معرف
ست اگر از يحال چرا حالل ن.ستيبردن او حالل ن

بردن  را يهاشم، نام مهد يترس است که زمان اب
در  :دينجا گويدر ا يمجلس. ترس نداشته است

د يبا. ح به اسم او شده استيخبر لوح تصر
خبر لوح اصال دروغ است و ما خبر لوح را  :گفت

نشانه از  28شکن ذکر نموده، و  در کتاب بت
م، مراجعه يا را ذکر کرده کذب آن يها نشانه

 .شود
ت يروا 13 ين باب مجلسينکه در ايمختصر ا

شود و حرام است،  يبرده نم يآورده که نام مهد
. که نام او را برد ملعون و کافر است يو کس

ث ين احادين اياز دست مروج يکس حال اگر
ه چ يبرا :دهد، بپرسد ينم يتياحتمال هتک و اذ

ا ن حرام ريا اينام بردن او حرام باشد؟ آ
ا، يثان !خدا حرام کرده مدرک آن کجا است؟

است که نه اسم  ين نارسائيا به ايحجت خدا آ
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ند مگر يد و نه شخص او را ببيبگو ياورا کس
  :د گفتيبا. خدا هم زورگو است

: األنعام( ﴾النَّاَس بَِغْيرِ ِعلْمٍفََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً ِلُيِضلَّ ﴿
144(. 

پس آيست ستمكارتر از آسى آه بر «
خداوند دروغ بندد تا مردم را از روى 

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

اتشان که يچرا امامان سابق نام او را در روا
ن است يعجب ا. اند ل است نزد ما بردههمه مجعو

سؤال کرده از نام  يعمر از عل 13که در خبر 
صلى هللا - رسول خدا :؟ و او در جواب گفتهيمهد

مان گرفته که نام اورا ياز من پ -عليه وسلم
نجا يدر ا. م تا خدا او را مبعوث کندينگو
 - صلى هللا عليه وسلم- خوب رسول خدا: د گفتيبا

مان يگران که پيگرفته از د مانيپ ياز عل
!! گران حرام باشد؟يچه بر د ينگرفته برا

را مبعوث نکرده، بعثت  يا، خدا اماميثان
 ين اسالم، سريو بعالوه د. اء استيمختص انب

به  -صلى هللا عليه وسلم- نبوده، که رسول خدا
د، بلکه بطور ينگو يد، به بعضيبگو يبعض

دا به به همه اعالم نموده چنانکه خ يمساو
  :ديفرما يم -صلى هللا عليه وسلم- غمبريپ

 )109: نبياءاأل(       ﴾فَقُلْ آذَْنُتكُْم َعلَى َسَواٍء﴿
من به شما : پس اگر روى برگرداندند بگو«

 .» به طور يكسان آگاهى و هشدار دادم
  :ز فرمودهيو ن

  .)54: النور(  ﴾ الَْبالغُ الُْمبُِني َوَما َعلَى الرَُّسولِ إِالَّ﴿



 فهرست مطالب

. يابيد اگر او را اطاعت آنيد هدايت مى و
و بر عهده اين پيامبر جز رساندن آشكار 

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

ت کرده محمد بن احمد بن ي، روا1خبر 
که مجهول الحال است، او نقل  ين بغداديالحس

بوده، او  ياحمد بن فضل که فاسق ده ازرک
که مجهول  يحمد القصرت کرده از بکر بن ايروا

گر يکدين مردمان مجهول از قول يالحال است، ا
ت کرده که قائم، امام پسر امام است، يروا

ت باشد که يحال کدام امام، اگر امام هدا
هزاران نفرند و اگر زمامدار باشد که هر 

داند، و در لغت به  يخود را امام م يزمامدار
 يوص يند، و هر زمامداريگو يزمامدار امام م

است که  ين خبر مانند خبر کسيپس ا. دارد
 .د استيد ماست سفيگو يم

 از ي، خبر داد، عباس بن عامر مجهول2خبر 
را که  يک خبر مهملي، يبن هالل الضب يموس

ستم، صاحب يمن صاحب شما ن :حضرت صادق فرموده
. است که والدت او را مردم ندانند يشما کس

والدت او را است که  يعه مدعيش :ديسنده گوينو
. اند آورده يداند و در باب والدت او اخبار يم

شود تماما دروغ است بنا به قول  يمعلوم م
 .حضرت صادق

 يمجلس نکه سوم است،يخبر با ا ني، ا2خبر 
و . حواسش پرت شده و آنرا دوم شمرده است

ان بدتر يکه از غال يالراز يآنرا احمد بن عل
بنام  يت کرده از مجهولياز مشرک است روا

بنام  يو او از فاسق يمحمد بن اسحاق المقر
 يکرده از مجهول تيبن عباس و او روا يعل

ت کرده از مجهول الحال يبنام بکار، و او روا
ت کرده ين، و او روايبنام حسن بن حس يگريد
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او . يريان جريبنام سف يگرياز مجهول د
 يمحمد بن عبدالرحمان که ممقان :ديگو يم
نام  يست، قسم خورده که مهدف ايضع :ديگو يم

ن، يد مگر از اوالد حضرت حسيآ يهرگز بوجود نم
 يهم مهد يدوانقفرزند منصور  ينکه مهديبا ا

. خورده است يشود او قسم دروغ يبوده، معلوم م
د و يزمان ما هزاران س. ثين هم شد حديآخر ا
است که تماما اوالد  يخوان نام او مهد روضه

 .ستندين نيحس
گر ياز مجهول د يهمان اسناد مجهول، ب3خبر 

د بن ياز ز) يبقول ممقان( يو او از مجهول
 ين بن عليحس منتظر از اوالد :که گفته يعل

ن خود را يبن الحس يد بن عليز ،يآر. است
که در خانه  يامام :فرمود يداند، و م يامام م

 يست، امام کسيندازد امام نيبماند و پرده ب
 يه معروف کند وحتام کند و امر بياست که ق

حال . برادر خود حضرت باقر را قبول نداشت
گفتار  يو مجلس يخ طوسيمضحک است که ش يليخ

موهوم  يمهد ياند برا ل قرار دادهياو را دل
 .خودشان
 ياز برمک يغال يت کرده اسدي، روا4خبر 

-  يو او از عل يو او از کذاب و ملعون يغال
که -ه فرمود يکه در منبر خبر -عليه السالم

 يمرد :که فرمود -اند ان جعل کردهينًا راويقي
ن و چنان يچن يکند و دارا ياز اوالد من خروج م

ق ياست که بر هزاران نفر ممکن است تطب يوصف
دارد و چه  يا دهين نقل چه فايآخر ا. گردد
 !؟ان شدهيب ينياز اصول د يا اصليو  يفرع

ن خبر پس از آنکه اوصاف يادر . چيالبته ه
ن و يض و چنياو عر يکننده را که رانها خروج

پس از آنکه  :ديگو يکند، م يان ميچنان است، ب
پرچم او حرکت کند مردگان در قبر همه خوشحال 
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گر يکديارت يشوند، و در قبرهاشان به ز يم
 .دهند يو بهم مژده م. روند يم

تر از تمام اخبار گذشته است،  ، مهمل5خبر 
ت يضرت باقر رواان مجهول از قول حيرا راويز

و سنت رسول در دل  کرده که علم به کتاب هللا
که از شما او را مالقات  د و هريرو يم يمهد

ت شده که به او يکرد، به او سالم کند و روا
. »أرضه ية هللا فيا بقيک يالسالم عل« :ديبگوئ

ا از يعلم  :دين پرسين کذابيد از ايحال با
کدام  يدنيا از تعلم، علم روئياست و  يوح

را  يمگر اصحاب حضرت باقر مهد :ايثان. است؟
. امده ممکن است مالقات کننديا نيکه به دن

، مگر !چه؟ يعنين خبر يدر ا »هللا بقية« :ثالثاً 
نان هر يا! ه دارد؟ير بقيه و غيبق يتعاليخدا

و هوسشان خواسته بنام امام  يچه دل و هو
د ان سواد بوده ياند، و چون اکثرًا ب بقالب زده

 .اند اوردهين يز معقوليچ
که در باب سابق گذشت،  13، مکرر خبر6خبر 

است  يل اخبار چه مقصودين قبيا از تکرار ايآ
 !!.ع وقتييجز تض
م يبست که گفتن باي، مکرر خبر دوم هم7خبر 
ن خبر حضرت باقر، پس ياندارد، در  ياعتبار

من صاحب شما  :ديگو ياز آنکه مانند خبر دوم م
با انگشت و باال انداختن  :ديگو يستم، مين

ا ينکه ياز ما اشاره نشود مگر ا يکيابرو به 
شما را به . رديظ خود بميا بغيکشته شود و 

ن يا يث، چگونه مجلسين هم شد حديا ايخدا آ
 !کند؟ يخرافات را مکرر م

ه است که يعه و امامي، مخالف مذهب ش8خبر 
 صاحبان امر را منحصر به يعني، »األمر ياول«

ک از آنان را يدانند، و هر  يدوازده امام م
به حضرت  ينجا راويدر ا. دانند يصاحب األمر م
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د؟ يباش يا شما صاحب األمر ميآ :ديگورضا 
 ياست که تولد او مخف ير، غالميخ :فرموده

ت ين روايباضافه حضرت رضا در ا. باشد
ا در يشود و  يا مسموم ميما  ک ازيهر :فرموده
عه است، ين برخالف مذهب شيا و. رديم يبستر م

مامنا « :نان معتقدند که امام فرمودهيرا ايز
حضرت رضا قول  يول. »إال مسموم أو مقتول

 :ث رد کرده و فرمودهيحد نيشان را در ايا
حال چگونه . رديم ياز ما بر بستر م يبعض

ن تناقض را آورده يمتوجه نشده و ا يمجلس
 .است

که حال و  يموست کرده عبدهللا بن ي، روا9خبر 
گر بنام يمذهب او مجهول است از مجهول د

از پدرش که او  ين الثعلبيبن حص يعبداالعل
ز مجهول است که گفته از حضرت باقر سؤال ين

است؟ و امام به او وقت فرج  يا فرج کيآ :کرد
 ياو مطرود تنها :را نگفته و فقط فرموده

ده شده از اهل خود که والدش کشته يبر يکتاي
ة عم او است و صاحب ية او کنيو کنشده 

حال . است يمبريپرچمها، و نام او نام پ
 يزين خبر چيا از ايخواننده توجه کند آ

 .حل شده است؟ نه وهللا يمعلوم و مشکل
و او از مجهول  ياز مجهول ي، مجهول10خبر 

 .ت کرده همان خبر مهمل نهم رايگر روايد
گر يکديکه همه مجهولند از  يا ، عده11خبر 

 .اند همان خبر نهم را نقل کرده
اند که مطلوب شما از  ت کردهي، روا12خبر 

ار يد چه بسيد ديشود، حال با يمکه خارج م
 يزين چيچن. اند که از مکه خارج شده ياشخاص

و مبهم گذاشته نه اسم او . نباشد يازيامت
مثال محمد بن جعفر معلوم، ونه وصف او معلوم 
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و کشته شد و خود مکه خروج کرد  الصادق از
 .امامت بود يمدع

ث يت کرده احمد بن هالل خبي، روا13خبر 
و حسن  يهرگاه سه نام محمد و عل«ملعون که 

ا خبر يآ. »قائم است يد چهارميپشت سر هم آ
 .که مورد لعن امام بوده قبول است ين کسيچن

مجهول  يني، محمد بن احمد المد14خبر 
که  يغال يت کرده از داود الرقيالحال روا

اسم  ياسم مهد :حضرت صادق به او گفته
 يغمبريپ ياست و نام پدرش نام وص يغمبريپ

نکه حواله به يا ت عالوه برين روايو ا. است
 :ديگو يکه م يگريات ديمجهول داده با روا

نام « :فرموده -صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا

 .»باشد يپدرش نام پدر من است مخالف م
 يعقوب مجهول الحالي ، عباد بن15خبر 

 يت کرده که حضرت باقر به او معما گوئيروا
ن امر از همة ما يصاحب ا :کرده و فرموده

 :است که يکوچکتر است از سال و وقت او وقت
 يذ« :ديگو يم يمجلس. »صة لواءيص يکل ذ رفعي«
بلند  يپرچم ،يهر صاحب قدرت يعني »صة لواءيص
حال . استحضرت را روشن کرده  يکند و معما يم

 .به تو چه :د گفتيچرا حضرت معما گفته با
از مردمان مجهول الحال  يا ، عده16خبر 

کند  يام ميچون قائم ق«اند که  ت کردهيروا
 اکثر :د گفتيبا. »ستيدر گردن او ن يعتيب

شد و  يازين چه امتيباشند، ا ين ميمردم چن
 .17 يعني ين خبر بعديچن هم

ه مجهول است و حمزه ک يب بن ابي، شع18خبر 
ده ينداشته از حضرت صادق پرس يده به اماميعق

ر، او در يخ :د؟ فرمودهين امر شمائيصاحب ا
جرئت دارد  يحال اگر کس. ديآ يزمان فترت م
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م پس چرا يبپرسد هزار سال است در فترت
 .امدين

ت کرده از يروا يدهللا بن موسي، عب19خبر 
نه از رجال خود که نه اسم آن معلوم و  يبعض

ت کرده از يرسم او، و آن مرد نامعلوم روا
ت ين مجهول الحال، و او روايم بن حسيابراه

. اشيل بن عيبنام اسماع يگريکرده از مجهول د
عليه - يعل :و اما متن آن. ن شد سنديا

بنام  ين مردياز صلب حس :فرموده -السالم
و بعد قسم خورده که کند،  يغمبرتان خروج ميپ

حال شما . دن او زده شوداگر خروج نکند گر
د چرا اگر خروج نکند گردن او زده يتوجه کن
زند و چرا حضرت قسم  يگردن او را م يشود؟ و ک
 .الجعال است يبطن الراو ينها تمام فيخورده ا
بنام احمد  يت کرده مرد مجهولي، روا20خبر 

آمده حضرت باقر را  يبن هوذه که حمران نام
 :؟ فرمودهير توئقسم داده که صاحب و اولواألم

ن و صورت ياو چن ياست که ابرو ير، او کسيخ
د يحال با. ن استياو چن يها او چنان و شانه

د که اوال ين خبر پرسين ايو ناقل ياز مجلس
دة خودتان است که هر ين خبر را که ضد عقيا

. ديا د چرا آوردهيدان ياألمر م يرا اول يامام
 ن صفات چشم و ابرو و شانه دريا ايثان
 يا تمام مردمياز مردم وجود دارد آ ياريبس

 !!ن باشند صاحب األمرند؟يکه چن
از  يستم است که مجهوليز مانند بين 21خبر 

 .نقل کرده مبهم و بالفائده يزيچ يگريمجهول د
ن يبنام حس يمرد مجهول ت کردهي، روا22خبر 
ر يبص يتا برسد به اب يگريوب از مجهول ديبن ا

ا صادق و خود ير و حضرت باق :و او گفته
راجع به قائم  يزيندانسته کدام امام که او چ

ن يو عجب ا. دهينفهم يگفته است که خود راو
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 ين اخبار واقفيا ةروا :ديگو يم ياست که مجلس
ازده امام را قبول ندارند چه ي يعنيهستند 

 .بيبرسد به قائم غا
س که يت کرده محمدبن فضل بن قي، روا23خبر 

ست چه کار بوده و چه يمعلوم نمجهول الحال و 
گر يت کرده از مجهول ديداشته و او روا ينيد

مانند خودش بنام احمد بن حسن بن عبدالملک و 
تا  يمحمد بن حسن قطوانبنام  يگريمجهول د

ه به يقائم شب :برسد به حضرت باقر که فرموده
که ياست، در حال ياهيز سيوسف و مادر او کني

بوده و  خوشگل د ويار سفينرجس خاتون بس
پس س. کند يب ميت را تکذين روايگر ايات ديروا

ک شب کار او را يخدا به « :حضرت باقر فرموده
چه مگر کار او فاسد است  يعني، »کند ياصالح م

د ينيکند شمارا به خدا بب يکه خدا اصالح م
مجمالت ن مبهمات و کلمات يخواهند بهم يم يا عده
 يکس هر روز مردم درب فتنه باز کنند و يبرا

ام کند و مردم را به جان يبنام قائم ق
 .ندازديگر بيکدي

بنام  يت کرده مجهولي، روا24خبر 
بنام احمد از  يگريعبدالواحد از مجهول د

از مجهول  يبنام احمد بن عل يگريمجهول د
 :بنام حکم که او به امام باقر گفته يگريد

 رةيابن خ يببأ« :نيرالمؤمنيقول ام يمعن
پدرم  :فرموده يعل يعنياست،  »فاطمة ماءاإل

ز فاطمه ين کنيزان آن بهترين کنيبهتر يفدا
د يگو ينم ين سخنيچن يکه قطعا علياست، درحال

ست يز نيداند که فاطمه کن يم يمسلمان و هر
 يو بعالوه فدا. ار احمق باشديمگر آنکه بس

ن يد ايد شد، حال شما بنگرير خدا نبايغ
 . کند يرا دوا م يات چه درديروا
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ل ت کرده قاسم بن محمد مجهوي، روا25خبر 
الصباح که  يبنام اب يگريالحال از مجهول د

چه خبر  :وارد شدم بر امام صادق؟ فرمود :گفت
د که خروج يت زياز عمو يخوشحال :؟ گفتميآورد

ا يکند که پسر شش ساله و  يکرده و گمان م
ن أمت او است و او ياست و قائم ا يفرزند ششم

 :زان است؟ حضرت صادق فرمودين کنيبهتر فرزند
. او دروغ گفته، اگر خروج کند کشته شد

ان چه ين راويد اينيشما به بب :ديسنده گوينو
 يرل القدين به مرد مجاهد و جليقدر بدب

د هستند و تهمت به او زده که يبمانند امام ز
آن . هستم يا فرزند ششميمن شش ساله و  :گفته

ح کند بدتر کرده و خواسته اصال يوقت مجلس
ن است که من فرزند شش يمقصود او ا :ديگو

نکه عصمت فالن امام از مجعوالت يبا ا. معصومم
ک از ائمه و اوالدشان خود و يچ يعه است و هيش
ا يثان. دانستند يا پدرانشان را معصوم نمي
فرزند امام حسن  يبه مهد يت چه ربطين روايا

ن ياخواسته به ذکر  يمجلس. دارد يعسکر
و . ات نامربوط کتاب خود را بزرگ کنديروا
که خود را اعلم اهل  ين است که مجلسيب ايعج

عه او را اعلم يدانسته و ش يزمان خود م
ات کوشش کرده ين روايداند، در ا يالعلماء م
ر و يسواد را تفس يان بيات راويسخن و روا

ن قدر يا يتعصب مذهب يعنيل و اصالح کند يتأو
 .اد استيز

ت ين روايبن الحس يبنام عل ي، مجهول26 خبر
ا احمد بن يبنام محمد و  يگرياز مجهول د

ت کرده از پدر خود که او يالحسن و او روا
 يگريز مجهول الحال است و او از مجهول دين

. ديزيبنام  يگريبنام ثعلبه و او از مجهول د
و أما متن آن بر ضرر خود امام تراشان است و 
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د مذکور يزيرا يز. ستموجب فتنه و فساد ا
از کوفه خارج شدم و وارد بر امام  :ديگو يم

همراه  يا کسيآ :صادق شدم و سالم کردم فرمود
چه  :از معتزله، فرمود يمرد :تو بود؟ گفتم

کند محمد بن  ياو گمان م :کرد؟ گفتم يصحبت م
ل بر ين، امام قائم است و دليعبدهللا بن الحس

صلى - ول خدان است که نام او، نام رسيآن ا
و نام پدر او نام پدر رسول  -هللا عليه وسلم

 :است، من به او گفتم -صلى هللا عليه وسلم- خدا
ن نام در فرزند ياگر مدرک تو نام است، ا

است؟ اوجواب داد  ين محمد بن عبدهللا ابن عليحس
محمد بن عبدهللا بن  يز است، وليکه مادر او کن

 چه جواب :الحسن حره است؟ امام صادق فرمود
م، ينداشتم که بگو يمن جواب :؟ گفتميگفت

 يعني( »نه ابن سنةلو تعلمون أ« :فقال
 هر ين خبر مهدياد يشما مالحظه کن). القائم

- از رسول خدا يشده، اخبار يا روز موجب فتنه
ا دروغ نقل يبراست و  -صلى هللا عليه وسلم

نامش  يه که مهديامام يعلما ياند، حت کرده
محمد بن  يعنيم پدرش عبدهللا است، محمد و نا

 يشد برا يا ن اخبار بهانهيو لذا هم. عبدهللا
که نام او  يه نوادة امام حسن مجتبينفس زک

بن  يمحمد بن عبدهللا بن الحسن الحسن بن عل
ام کرد و صدها و ينه قيطالب بود، در مد ياب

 يعت کردند و حتيبلکه هزارها با او ب
عت کردند، و يا او بز بيفرزندان حضرت صادق ن
خروج  يمنصور ذوانق يعنياو بر ضد سلطان وقت 

کرد و صد نفر را به کشتن داد و خود او کشته 
شد، و چه قدر اموال مردم بغارت رفت و نفوس 

نداشت، بلکه  يا دهيچ فايهم ه آخر. مال شديپا
و  يجاد شد بنام مهديفساد ا سرتاسر فتنه و

عه يش يندهار آخويو سا يحال مجلس. ا قائمي
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-  ات محمد بن عبدهللا نام را از رسول خدايروا
کنند و باز به  ينقل م -صلى هللا عليه وسلم

. گرنديگر و فتنه و فساد ديام کس ديانتظار ق
 .26ن خبر ياز جمله هم

بن احمد از  يبنام عل ي، مجهول27خبر 
و  ياز کذاب يبنام عبدهللا بن موس يگريمجهول د

کرده ت يالجارود روا يببنام ا ياو از ملعون
ن يامر دربارة کوچکتر« :که حضرت باقر گفته
حال به . »ن ذکر ما استيسن ما و خاموشتر

ن مجمل يا :د گفتيان بايسندگان و راوينو
ده دارد و هزاران نفر موصوف به يچه فا يگوئ

ن ياند که حضرت باقر گفته است، و از ا يصفات
 يات جز در فتنه باز کردن چه حاصليروا

 !!.است؟
ت کرده احمد بن مابنداد ي، روا28خبر 

بنام احمد بن  يگريمجهول از مجهول الحال د
ن هم شد يا ايآ. گريل او از مجهول ديهل

شود اکثر اخبار مجلدات  يپس معلوم م. تيروا
و . ان مجهول الحال استياز راو يراجع به مهد

امام  از يا دروغ، راويأما متن آن راست و 
ندانسته از کدام امام  يود راوده اما خيپرس
بهرحال . ا حضرت باقريحضرت صادق  ايده آيپرس

به  يا امر أولوا األمريسؤال کرده است آ
 يبزود :رسد؟ او جواب داده ينابالغ هم م

دارد  يبه مهد ين چه ربطيحال ا. خواهد شد
 يان توقع دارند هر نابالغين راويا ايآ
 .يام کند بنام مهديتواند ق يم

گر نقل يکدين از ياز مجهول يا ، عده29خبر 
 27همان خبر  يو او از ملعون ياز کذاب  کرده

 .را
بنام احمد بن  يت کرده مجهولي، روا30خبر 

ل و او يبنام احمد بن هل يبندار از مهملما
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بنام اسحاق بن صباح، او از حضرت  ياز مجهول
را که شأن حضرت رضا از  يک مطلب مزخرفيرضا 

ن امر ياست که فرموده باشد ا ن مطالب أجليا
إن « :حمل باشد يکه دارايبه کس رسد يم يبزود

 .»کون له الحمليمن  يإل يفضيهذا س
، کشف الغمه مرفوعا نقل کرده از 31خبر 

محمد  يحضرت رضا خلف صالح از فرزندان اب
ن چند اشکال دارد يو ا. است يالحسن بن عل

ت، ا خلف صالح او اسيثان. اوال که مرفوع است
ند و ا ر امامان خلف ناصالحيشود سا يمعلوم م

و . نفر نتوان گفت خلف صالح کيگرنه به 
محمد است بطور  ياز فرزندان اب :ديگو يثالثا م

نداشته  ينکه ابومحمد فرزندانيجمع، با ا
و مورد  يک فرزند آنهم مهديو فقط  .است

ک فرزند را هم نداشته ين ياختالف است که هم
 .است

ت کرده از منخل مهمل مجهول يوا، ر32خبر 
فرزند فاطمه  يمهد« :که حضرت باقر فرموده

 يکند مگر کس يخواننده تعجب م. »است آدم يمرد
 .گفته جن است که او فرموده آدم است

را فصول يشتر موجب فتنه است، زي، ب33خبر 
است چهار شانه  يجوان يمهد :المهمه گفته
دماغ او اش و  خته بر شانهياو ر يخوشرو و مو
در  276او باال و در سال  يشانينازک و پ
 .ب شديسرداب غا

که شمرده هزاران نفر  يث و صفاتين حديا
ن خبر يتواند ا ين صفاتند و هرکس ميا يدارا

ا، فصول يثان. ام کنديرا بهانه کرده و ق
 يملت اسالم مهد يالمهمه چه حق دارد برا

 ين خبر ضد آن اخباريثالثا، ا. ن کندييتع
معلوم . ب شديوقت تولد غا :ديگو يت که ماس
ت يض را هم اهمين ضد و نقين مؤلفيشود ا يم



 بررسی دعای ندبه

 255در سال  :ديگو يگر ميات ديو روا. دهند ينم
ب شد، و وقت تولد يدر سرداب غا 260ا يو 
 يحضرت عسکر يو چون خواستند برا. ب شديغا

د و دو مرتبه يت بخوانند او ظاهر گردينماز م
 .ب شديغا
 

 ام القائميات المأّوله بقيآلباب ا
ه در قرآن که صراحت داشته يک آيکه  بدان

، يام مهديا اشاره کرده باشد به قيباشد و 
اند  از اشخاص خواسته يا عده يول. وجود ندارد

ل يا تأوير و يا تفسيکرده و  يبا قرآن باز
ه که يبا هر آ يمناسبت کنند و دلبخواه يب

خود  يجا ما در ا،يثان. اند کرده يخواسته باز
ات قرآن يل آيم که تأويا و کتب خود ثابت کرده

 : مخصوص خداست چنانکه فرموده
  )7: آل عمران( ﴾اللَُّه َوَما َيْعلَُم َتأْوِيلَُه إِالَّ﴿
]  آسى[آن را جز خدا » تأويل«و «

  .»داند نمى
  :و او در جملة

: گويند و راسخان در علم مى« ﴾...َوالرَّاِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ﴿

است،  ينافيواو است  .»ايم به آن ايمان آورده
در قرآن  ياتيبهرحال آ. ديآ يوگرنه کفر الزم م

 يام اماميا اشارتا ضد قيحا و ياست که صر
از  يو ما بعض. ام کندير قياست که بزور شمش

نجا يو در ا. ميات را قبال ذکر کرديآن آ
ق يخود تطب يطبق رأسازان  را که مذهب ياتيآ

م و عدم مناسبت آنها يآور ياند م کرده يمهد با
تراشان بلکه  يم تا دکان مهديساز يرا روشن م
  :بسته شود



 فهرست مطالب

ة يم گفته آيبن ابراه ير علية اول، تفسيآ
  :سورة هود 8

َولَِئْن أَخَّْرَنا َعْنُهُم الَْعذَاَب إِلَى أُمٍَّة َمْعُدوَدٍة لََيقُولُنَّ َما َيْحبُِسُه أَال َيْوَم ﴿
  .﴾أِْتيهِْم لَْيَس َمْصُروفاً َعْنُهْم َوَحاَق بِهِْم َما كَاُنوا بِِه َيْسَتْهزِئُونََي

  )8/  هود(
شان تا وقت يو اگر ما عذاب را از ا«
ند يگو يم، البته مير افکنيبه تأخ ينيمع

ز عذاب را مانع شده، آگاه باش يچه چ
د برگشت يايشان بيا يکه عذاب برا يروز

شان آنچه بدان يبه ا ديندارد، و فرود آ
 .»کردند ياستهزاء م

ن است که يمقصود ا :م گفتهيبن ابراه يعل
م و يندازياگر عذاب را تا خروج قائم عقب ب

 ،﴾أُمٍَّة َمْعُدوَدٍة﴿ :که او فرموده يت کرده از عليروا
نجا يأمت در ا :ديسنده گوينو. اصحاب قائمند

بهر . اصحاب يوقت است نه به معنا يبه معن
اوال، سورة هود در مکه نازل  :ميگوئ يمحال 

صلى هللا - ن خود رسول خدايشده و آن وقت مشرک
را قبول نداشتند تا چه برسد به  -عليه وسلم

ام او يامامت، آنهم امام دوازدهم، آن هم ق
ن موضوعات ياز ا ياصال در آنوقت سخن. را

ن مسخره يانکار کند، و ا ينبوده است تا کس
وعدة عذاب هزاران سال بعد ن ياست که به مشرک

 .ام قائم را بدهديدر وقت ق
کند  يه، معلوم مين آية قبل از ايا، آيثان
امت و عذاب پس يه راجع به عذاب قين آيکه ا

 7ة يآ يعنية قبل يرا آياز مرگ است، ز
  :فرموده

يَن كَفَُروا إِنْ ِذَولَِئْن قُلَْت إِنَّكُْم َمْبُعوثُونَ ِمْن َبْعِد الَْمْوِت لََيقُولَنَّ الَّ﴿
 )7/  هود(  .﴾ِسْحٌر ُمبٌِني َهذَا إِالَّ
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از مرگ زنده  که شما پس ياگر بگوئ«
ن سخن يا :نديگو يد شد البته کفار ميخواه

 .»ست مگر سحر آشکارين
و خود . امتيمربوط است به عذاب ق 8ة يپس آ

، ﴾أُمٍَّة َمْعُدوَدٍة﴿ :م در همانجا گفتهيبن ابراه يعل
 .نين است نه اشخاص معيت معوق يبه معن

ف يم قائل به تحريبن ابراه يثالثا، عل
اسالمش مشکوک است، چه  ين کسيقرآن است و چن

. ل اويبرسد بقول او، و چه برسد به تأو
ست جز يز نيجا ياحد يات برايل آيباضافه تأو

 . يحقتعال
ن چگونه با يتأمل کن به ب !خوانندة محترم

 !.اند؟ کرده يات قرآن بازيآ
  :ميسورة ابراه 5ة ية دوم، آيآ

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

ات خودمان يرا با آ ين ما موسيقيو به «
رون آور قومت را از يم که بيفرستاد

شانرا به ينور، و ا يه سوها بيکيتار
 .»متذکر کن يخدائ يروزها

م يکه شما را از فرعون نجات داديروز يعني
که بر يم و روزيکه از غرق نجات داد يو روز

بن  يعل يول. ..م وويفرستاد يشما من و سلو
ام يام هللا روز قيمقصود از ا«م گفته، يابراه

ا ي، آ»امت استيقائم و روز مرگ و روز ق
ام قائم معتقد يبه ق يت موساصحاب حضر

  :مي، بهرحال در جواب گوئ!!بودند؟
است و در مکه سخن از  ين سوره مکياوال، ا

 .ه نازل شودينبود تا آ يام مهديق
ام مهم يان شده که ايا، در خود قرآن بيثان

بوده، الزم  ياميچه ا -عليه السالم- سىزمان مو
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ات پس يشما آ. ان کنديم بيبن ابراه يست علين
ن سوره و سورة بقره يه را در همين آياز ا

  :ديفرما يد که ميمالحظه فرمائ
  .)6: ابراهيم(   ﴾ إِذْ أَْنَجاكُْم﴿
 .»نجات دادزمانى آه شما را «

  .)7: ابراهيم(  ﴾َوإِذْ َتأَذَّنَ َربُّكُْم﴿
 .»و آن گاه آه پروردگارتان اعالم داشت«

سورة بقره به بعد  49ة يو در آ
  :فرموده

 .)49: البقرة(   ﴾ذْ َنجَّْيَناكُْم ِمْن آلِ ِفْرَعْونََوإِ﴿
هنگامى آه شما را ] بياد آوريد نيز[و «

 .» از فرعونيان نجات داديم

  .)50: البقرة(   ﴾َوإِذْ فََرقَْنا بِكُُم الَْبْحَر﴿
هنگامى را آه ) به خاطر بياوريد(و «

  .» دريا را براى شما شكافتيم

  .)51: البقرة(  ﴾ َوإِذْ َواَعْدَنا ُموَسى﴿
و آن وقت آه ميعاد مقرر آرديم با «

  .»موسى

 .)53: البقرة(   ﴾َوإِذْ آَتْيَنا ُموَسى الِْكَتاَب َوالْفُْرقَانَ﴿
و ) تورات(و هنگامى آه به موسى آتاب «

) هاى جدا آننده حّق از باطل معجزه(فرقان 
 .» داديم

 يرا که موس يام و اوقاتيات ايل آين قبيا
 خود تذکر داده تماما در قرآن قوم يبرا

م کم سواد يبن ابراه يعل يمنته. موجود است
بوده و متوجه نشده و بلکه بدلبخواه خود با 

م يبن ابراه يعل. کرده است يات قرآن بازيآ
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که قابل توجه باشد نبوده تا استدالل به يکس
     .سخن او شود

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

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

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

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

  .)8-4/ سراء إلا(  ﴾ِللْكَاِفرِيَن َحِصًريا
به  )تورات(م در کتاب يما قضاوت کرد«
ل که شما دو مرتبه در ياسرائ يبن يسو
د يجوئ يم يد و برتريکن ين فساد ميزم

د يآ ي، پس چون وعدة اوليبزرگ يبرتر
باشند  يديشد يروين يرا که دارا يبندگان

 هها را ان خانهيم که ميکن يبر شما مسلط م
 ين وعده شدنيبگردند و تجسس کنند و ا

شان يشما تاخت و تاز بر ا ياست، سپس برا
م و شما را باموال و يرگردانرا ب

م و شما را نفرات يفرزندان مدد ده
د به خود يکرد يکيم، اگر نيکن يشتريب

د، پس يد به خود کرديد و اگر بد کرديکرد
نکه وجوه يا يد برايآ يگريچون وعدة د

نکه داخل مسجد يا يشما را بد کنند و برا
ن مرتبه داخل شدند و يلشوند چنانکه او
افته، ي ينچه را که برترتا نابود کنند آ

د است پروردگار شما ي، اميکردن ينابود
م و يگرد يد ما برميرحم کند و اگر برگشت
 .»مين قرار داديدوزخ را زندان کافر
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 :م طبق دلخواه خود گفتهيبن ابراه يعل
مقصود ) ديکن ين فساد ميدر زم( ﴾لَُتفِْسُدنَّ﴿: مخاطب

نقض  که ن و اصحابشان استيخيش يعنيامت محمد 
خالفت  يمدع يعنيند يجو يم يکنند و برتر يعهد م

 يرويو مقصود از بندگان صاحبان ن. شوند يم
و مقصود . و روز جنگ جمل است يد حضرت عليشد

ن و اصحاب او و ي، حس1﴾َوَجَعلَْناكُْم أَكْثََر َنِفًريا﴿از جملة 
و مقصود از جملة . زنان آل محمد است يارياس
، قائم و اصحاب او است »گريوعدة د ﴾َوْعُد الَْآِخَرِة﴿

 .او يها تا آخر بافته
 :د گفتيبا

است و در مکه صحبت  ياوال، سورة اسراء، مک
از  ين و جنگ جمل نبوده و کسيخياز خالفت ش
 ياتينبوده تا آ ينداشته و منکر يقائم خبر
 .نازل شود

هود و يات، ين آيًا، مخاطب ايثان
 به امت محمد ين چه ربطيل است، و اياسرائ يبن
دارد مگر خدا هم نامربوط  -صلى هللا عليه وسلم-
َوقََضْيَنا إِلَى َبنِي ﴿ :ديگو ينعوذ باهللا اول م :نديگو  يم

کند و خطاب به  يرا رها م ک مرتبه آني ﴾إْسراِئيلَ
ما . کند يم -صلى هللا عليه وسلم- امت محمد

ف و يبه تحر يان چه حرصيعين شيم ايدان ينم
 شيات را بزور سريدارند که آ ل قرآنيتأو

چ يا هيام قائم بچسبانند، آيخواهند به ق يم
 ينطور بازيخود ا يبا کتاب آسمان يأمت

که  يعجب است از مجلست تقآن و! اند؟ نموده
 .م رايبن ابراه يکند سخنان عل يه ميتوج
  :سورة طه 113ة ية چهارم، آيآ

___________________  
 .»و شما را نفرات بيشتري کنيم« :يعني -1
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َوَصرَّفَْنا ِفيِه ِمَن الَْوِعيِد لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ أَْو  َوكَذَِلَك أَْنَزلَْناُه قُْرآناً َعَربِّياً﴿
 .)113 :طـه(  .﴾ُيْحِدثُ لَُهْم ِذكْراً

م ينازل کرد ين ما قرآن را عربين چنيا«
م تا يد را در آن مکرر نموديو انواع تهد

بر  يا تذکريزند و يشان بپرهيد ايشا
 .»ديشان بوجود آيا

ا ي. ﴾ُيْحِدثُ لَُهْم ِذكْراً أَْو﴿« :م گفتهيبن ابراه يعل

امر قائم  از يعني، »ديشان بوجود آيتذکر برا
 . »يانيو امر سف

  :ميگوئ
ن ياست و در مکه در هم ياوال، سورة طه مک

ات يامت است مگر شما آياز ق يداتيات تهديآ
ة يد که در آيا ه را نخواندهين آيقبل از ا

  :ديگو يبه بعد م 109
  )109: طـه(   ﴾فَُع الشَّفَاَعةَُيْوَمِئٍذ ال َتْن﴿
 .»در آن روز شفاعت آسى سودى ندهد«
که تماما راجع به  113ة يرسد به آيتا م

 يانيبه قائم و سف يامت است، و چه ربطيق
ن طور با يد و ايشما از خدا بترس! دارد؟

 .دينکن يات خدا بازيآ
ا، کلمة ذکر در قرآن مکرر شده و در يثان

ست، و در ين يانيو سف چ جا مربوط به قائميه
  :سورة قمر خدا مکرر فرموده

  .)17 :القمر(﴾ َولَقَْد َيسَّْرَنا الْقُْرآنَ ِللذِّكْرِ فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ﴿
م ين قرآن را آسان نموديق ايبه تحق«

 يا رندهياد گيا ياد گرفتن، پس آي يبرا
 .»هست
اج به يات قرآن روشن است و احتين آيبنابرا

 .م ندارديابراهبن  يان عليب
  :اءيسورة أنب 12ة ية پنجم، آيآ
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  .)12 :نبياءاأل(  .﴾فَلَمَّا أََحسُّوا َبأَْسَنا إِذَا ُهْم ِمْنَها َيْركُُضونَ﴿
چون عذاب ما را احساس کردند ناگه از «

 .»کنند يآن فرار م
ه قائم يام يچون بن :م گفتهيبن ابراه يعل

  :ميگوئ. کنند ينند از آن فرار ميرا به ب
مکه نازل شده و آن وقت  در ن سورهياوال، ا

ه را بترساند، يام ياز قائم نبوده تا بن يذکر
صلى - ه از خود رسول خدايام يرا آن وقت بنيز

چه برسد به فرزند دند يترس ينم -هللا عليه وسلم
م يبن ابراه يعل يراست. يدوازدهم حضرت عل

ات ين آيده، ايه را ندين آيات قبل و بعد ايآ
و  يع به تمام ستمگران است و به تمام قرراج

را يز. ستيه نيام يبالد مربوط است و مخصوص بن
  :ه فرمودهين آية قبل از ايآ

. ﴾َوكَْم قََصْمَنا ِمْن قَْرَيٍة كَاَنْت ظَاِلَمةً َوأَْنَشأَْنا َبْعَدَها قَْوماً آَخرِيَن﴿
  .)11 :نبياءاأل(
که ستمگر بودند  يچه قدر از شهرها و قر«

گر يم و پس از آنها قوم ديما خراب کرد
 .»ميد آورديرا پد

 ﴾أََحسُّوا﴿و  ﴾أَْنَشأَْنا﴿، ﴾كَاَنْت﴿، ﴾قََصْمَنا﴿ :و کلمات
ات مکه يو زمان نزول آ. است يتماما فعل ماض

 .ه باشديام يخراب نشده بود که راجع به بن
ه وجود ندارد يام يما بن يها زماندر ا، يثان

 .ار کنندفر ياليتا از قائم خ
  :اءيسورة انب 105ة ية ششم، آيآ

َولَقَْد كََتْبَنا ِفي الزَُّبورِ ِمْن َبْعِد الذِّكْرِ أَنَّ الْأَْرَض َيرِثَُها ِعَباِدَي ﴿
  )105 :نبياءاأل(  .﴾الصَّاِلُحونَ

) ةتورا(و البته ما در زبور پس از ذکر «
ن را بندگان صالحم ارث يم که زمينوشت

 .»برند يم
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بندگان صالح قائم و  :م گفتهيبراهبن ا يعل
 . اصحاب او است

  :ميگوئ
عليهما - مانيا حضرت داود و سليآ :اوالً 
ن يبندگان صالح نبودند که در زم -السالم

عليه - يا حضرت موسيآ دا کردند؟يسلطنت پ
صلى - ا حضرت محمديآ بندة صالح نبود؟ -السالم

ارانش صالح نبودند که در يو  -هللا عليه وسلم
ا فقط قائم يآ ؟دا کردندين تسلط و قدرت پيمز
ن يا ايآ! عه و اصحابش صالحند؟يش ياليخ

ست، چگونه ين نير صالحياء و ساين به انبيتوه
خود به تمام  يفرض يمهد يعه جرئت کرده برايش

 .ن کندين توهيصالح
ة فوق يات قبل و بعد از آيدر آ :ايثان

 يعنية قبل يامت است چنانکه در آيصحبت از ق
  :ديفرما يم 104ة يآ

َيْوَم َنطْوِي السََّماَء كَطَيِّ السِّجِلِّ ِللْكُُتبِ كََما َبَدأَْنا أَوَّلَ َخلْقٍ ﴿
  .)104: االنبياء( ﴾ُنِعيُدُه
م آسمان را مانند يچيپ يکه م يروز«
ها چنانکه اول  نوشته يدن طومار برايچيپ

 .»ميده يم اعاده مينش را آغاز کرديآفر

به الف و  ية فوق محليدر آ ﴾اِلُحونَالصَّ﴿و کلمة 
ک يشود نه  ين ميالم است که شامل تمام صالح

ه يند، آياينده بين که در آيدسته از صالح
ن را تمام يزم خداوند وعده داده که: ديگو يم

در سورة  يتعاليبرند، و خدا يصلحاء بارث م
ن داخل بهشت يفرموده که چون صالح 74ة يزمر آ

  :نديگو يشوند، م يم
الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َصَدقََنا َوْعَدُه َوأَْوَرثََنا الْأَْرَض َنَتَبوَّأُ ِمَن الَْجنَِّة  َوقَالُوا﴿

  .)74: الزمر(  . ﴾َحْيثُ َنَشاُء فَنِْعَم أَْجُر الَْعاِمِلَني
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را که وعدة خود  يش خدائيستا :نديو گو«
را نسبت به ما راست نمود و ما را وارث 

م از بهشت هر جا را يريگ ي، جان کرديزم
 .»م پس چه خوبست اجر کارگرانيکه بخواه

ن خدا که اکنون بصورت بهشت يزم يعني
 يم جاين بهشت هرجا که بخواهيدرآمده، در ا

که ما اکنون در  ينين، زميبنابرا. ميريگ يم
ل ياز بهشت تبد يم به قسمتيکن يم يآن زندگ

سورة  48ة يخواهد شد چنانکه خدا در آ
 :ديفرما يم ميابراه

  .)48: ابراهيم( ﴾َيْوَم ُتَبدَّلُ الْأَْرُض غَْيَر الْأَْرضِ َوالسََّماَواُت﴿
ن و آسمان يبه زم ن و آسمانيکه زم يروز«
 .»ل شوديتبد يگريد

 يعنية مورد بحث ية بعد از آيثالثا، در آ
  :فرمودهاء يسورة انب 106ة يآ

  .)106 :نبياءاأل(   ﴾َعابِِديَنإِنَّ ِفي َهذَا لََبالغاً ِلقَْومٍ ﴿
براى ] امر[بى گمان در اين «

  .»عبادتگزاران آفايتى هست
است  يديام و نوين که ذکر شد پيالبته در ا

که معلوم . اند که عبادت کننده يبندگان يبرا
 يک عدة بخصوصيه اختصاص به ين آيشود ا يم

 ندارد، بلکه شامل همة عبادت کنندگان است، و
شان ين را به همة ايوده زمخداوند فرم

صلى هللا - و از جمله اصحاب رسول خدا. ميده يم
دند يد را شنيام و نوين پيکه ا -عليه وسلم

آنان  :توان گفت يو نم. گردد يز ميشامل آنان ن
 .ستنديد نين نويمشمول ا

 :سورة حج 39ة ية هفتم، آيآ
  .﴾إِنَّ اللََّه َعلَى َنْصرِِهْم لَقَِديٌرأُِذنَ ِللَِّذيَن ُيقَاَتلُونَ بِأَنَُّهْم ظُِلُموا َو﴿

  )39 :احلج(
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شود اذن  يشان قتال ميکه با ايبه کسان«
شان ينکه ايجهاد داده شده بواسطة ا

شان توانا يا ياريمظلوم شدند وخدا بر 
 .»است

اهل  يعنيم گفته که عامه يبن ابراه يعل
و  ه راجع به محمدين آياند که ا سنت گفته

شان ظلم کردند و يش به ايقر اصحاب اوست که
رون نمودند و اموال و يشان را از مکه بيا

ن ير ايخ يتصاحب کردند، ول شان رايها خانه
که خروج  يه راجع به قائم است فقط، وقتيآ

اء يما اول :دين، و گويکند به طلب خون حس
 :ميگوئ .مين هستين خون حسيطالب خون و

هللا  صلى- ه مربوط به رسول خداين آياوال، ا
نکه در يل ايو اصحاب او است بدل -عليه وسلم

  :ة بعد فرمودهيآ
  )40: احلج(. ﴾الَِّذيَن أُْخرُِجوا ِمْن ِدَيارِِهْم بَِغْيرِ َحقٍّ﴿
هاشان بدون حق اخراج  آنانکه از خانه«

 .»شدند

 ياست، و مربوط به قائم يفعل ماض ﴾أُْخرُِجوا﴿و 
فه و باضا. ستيد نيايد بيکه در مستقبل شا

ه راجع ين آياند که ا اهل سنت گفته :ديگو يم
 ين دروغ روشنياصحاب اوست، و ابه محمد و 

گران يو د يو طوس ير طبرسين تفسيرا اياست، ز
ه راجع ين آيا :اند عه، همه گفتهيش ياز علما

و اصحاب او  -صلى هللا عليه وسلم- به رسول خدا
نقل کرده  يو حضرت باقر چنانچه طبرس. است

ه راجع به محمد و اصحاب او ين آيا :هفرمود
 .است

را از  قائم و اصحاب او يا، کسيثان
ه يشان آيشان خارج نکرده تا بر ايها خانه

 .نازل شود
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ن است نه يه راجع به موجودين آيثالثا، ا
 .به آنانکه در زمان نزول اصال وجود نداشتند

و  -صلى هللا عليه وسلم- رابعا، چون رسول خدا
اذن جهاد نداشتند و  دمکه بودن اصحاب او در

نه آمدند به جهاد مأذون شدند يبعد که در مد
است،  ين باقيمسلم يامت آن اذن برايو تا ق

به قائم و  ينکه اذنياج به ايگر احتيد
د يشما مالحظه فرمائ. ستياصحابش داده شود ن

ه نکرده هر چه يکه اصال تفکر در آ يک نفري
ل قول او را خواسته نوشته و پس از هزار سا

جاد يتفرقه و ا ياند برا مدرک خود قرار داده
 .فساد
  :سورة حج 60ة ية هشتم، آيآ

ذَِلَك َوَمْن َعاقََب بِِمثْلِ َما ُعوِقَب بِِه ثُمَّ ُبِغَي َعلَْيِه لََيْنُصَرنَُّه اللَُّه إِنَّ اللََّه ﴿
  .)60 :احلج(  . ﴾لََعفُوٌّ غَفُوٌر

 )ن استيجرت خدا نسبت به مهاين عنايا(«
و آنکه عقاب کند بمانند آنچه عقاب شده 

را خدا يکند ز ياريالبته خدا او را 
  .»عفو و غفران است يدارا

ن عامه و خاصه ير مفسريو سا يخ طبرسيش
است  ينيات راجع به مهاجرين آياند که ا نوشته

هاشان اخراج شده و هجرت  که بزور از خانه
ن تصاحب يرکها و اموالشان را مش کردند و خانه

 يکردند و برا يشان تالفيکردند، و بعد ا
ن ياز مال خود سر راه مشرک يگرفتن مقدار
ن ابتداًء حمله کردند و يمشرک يآمدند، ول

ن يدفاع در آمدند و بر مشرک يشان در مقاميا
بمثل  ين را کشتند و تالفيغلبه کرده و مشرک

ه در ماه محرم الحرام ين قضيکردند، و چون ا
ن کار خود منفعل بودند، ين از ايمبود مسل

ست و ين يه نازل شد که عقاب بمثل، کار بديآ
ات قبل و ينجا که آيحال در ا. کند يخدا عفو م
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با  يچ مناسبتين است، و هيبعد راجع به مهاجر
  :حا فرمودهية قبل صريرا آيقائم ندارد ز

  )58/  حج(  ﴾َوالَِّذيَن َهاَجُروا ِفي َسبِيلِ اللَِّه﴿
  .»انی که در راه خدا هجرت نمودندو کس«

چ مربوط به ياست و ه يماض ﴾َهاَجُروا﴿و فعل 
م يبن ابراه يعل يول. نده ندارديقائم آ

شود  يمعلوم م. مربوط به قائم است :ديگو يم
ستند، يکالم خدا قائل ن يچ تناسب براينان هيا

 .ستيات قائم درآمده معلوم نين آيا ياز کجا
  :حج سورة 41ة ية نهم، آيآ

الَِّذيَن إِنْ َمكَّنَّاُهْم ِفي الْأَْرضِ أَقَاُموا الصَّالةَ َوآَتُوا الزَّكَاةَ َوأََمُروا ﴿
  .)41: احلج(. ﴾بِالَْمْعُروِف َوَنَهْوا َعنِ الُْمْنكَرِ

ن يشان در زمين که اگر به ايآن مهاجر«
م نماز را اقامه کرده و زکات يتمکن داد

 .»ندا داده و امر به معروف کرده
  يصفت است برا ﴾الَِّذيَن﴿کلمة 

 )40/ حج (  ﴾الَِّذيَن أُْخرُِجوا ِمْن ِدَيارِِهْم بَِغْيرِ َحقٍّ﴿
همانها آه از خانه و شهر خود، به ناحق «

 .»رانده شدند
ن که يآن مهاجر يعنية قبل است، يدر آ که

 يخود اخراج شدند کسان يها بدون حق از خانه
 يد اوامر الهدا کردنيند که اگر تمکن پا

نماز و زکات و امر به معروف را اجراء 
. ندارد يبه مهد يچ ربطيه هين آيا. ندينما
ه در شأن ين آيا :ديگو يم ميبن ابراه يعل يول

نازل شده، توجه به  يآل محمد و ائمه و مهد
 ين سخن نامربوطيات قبل نکرده وگرنه چنيآ

باطل  و ير برأيواقعا سخن او تفس. گفت ينم
 .است
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  :سورة شعراء 4ة ية دهم، آيآ
إِنْ َنَشأْ ُنَنزِّلْ َعلَْيهِْم ِمَن  * لََعلََّك َباِخٌع َنفَْسَك أَلَّا َيكُوُنوا ُمْؤِمنَِني﴿

  .)4 -3: شعراءال( .﴾السََّماِء َآَيةً فَظَلَّْت أَْعَناقُُهْم لََها َخاِضِعَني
 از( يخود را کن )محمد يا(د تو يشا«

 يخواه يو م(آورند  يممان نيکه چرا ا) غصه
ما اگر ) مان شونديآنان مجبور به ا

شان را وادار به يم ايتوان يم(م يبخواه
از آسمان  يا عذابيه ويآ) م کهيمان کنيا

 شان در مقابليا يم که گردنهاينازل کن
 يمان آورند وليو به جبر ا(خاضع شود  آن

م ينکرد ن کار رايا ،ن قدرتيما با ا
 .»)ميخواه يمن يمان اجباريرا ايز

  :ليگر از قبيات دينة آيبقر ين معنيا
  .)99: يونس( .﴾أَفَأَْنَت ُتكْرُِه النَّاَس َحتَّى َيكُوُنوا ُمْؤِمنَِني﴿
توانى مردم را وادار آنى تا  آيا مى«

 .»مؤمن گردند؟
م رد يه چنانکه قبال گفتين آيو ا. روشن است

را که باجبار و بزور  يام قائميکند ق يم
مان يرا خدا ايمردم را مسلمان کند، زر يشمش
ندارد و  يارزش يمان جبريخواهد و ا ينم يجبر

ل است بر ياء و انزال کتب دليارسال انب
تعجب  يول. ارادة جبر نکرده استنکه خدا يا

را درک  ين روشنيکه مطلب به اياست از کسان
ه ين آيا :ديگو يم ميبن ابراه ينکرده و عل
که مردم را مجبور به ام قائم است يراجع به ق

ماند  ير ميواقعا انسان متح. کند يمان ميا
ل بر مطلب خود يشان است دليکه رد بر ا يا هيآ
ت کرده که يآورند و از حضرت صادق روا يم

ه يام ين است که بنيه به اين آيمقصود از ا
ا ينان گويا. شود يقائم گردنشان خاضع م يبرا

که شتر است يخبر ندارند که هزار سال ب
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ورود . اند ن رفتهيه و دولتشان از بيام يبن
دل خوش کردن  ين اخبار از ائمه برايا

ه در فشار يام يدوستانشان که در دولت بن
د و شما را به يآ يبودند، بوده است که قائم م

کنند، و هر  يه فرار ميام يرساند و بن يم ينوائ
شد که باألخره  يجعل م يکبار اخباريچند وقت 

) ريام کنندة با شمشيق(ف يئم بالسک نفر قاي
. رديگ يخواهد آمد و حکومت را از دشمنان م

را يدها لغو درآمد زياتفاقا همة ان نو
ل شد بدون آنکه چنان يه دولتشان زايام يبن

 .ديايب يقائم
  :سورة نمل 62ة يازدهم، آية يآ

َيْجَعلُكُْم ُخلَفَاَء أَمَّْن ُيجِيُب الُْمْضطَرَّ إِذَا َدَعاُه َوَيكِْشُف السُّوَء َو﴿
  )62 :النمل(  . ﴾الْأَْرضِ أَإِلٌَه َمَع اللَِّه قَِليالً َما َتذَكَُّرونَ

هرگاه او را کند  يآنکه مضطر را اجابت م«
کند و شما را  يرا برطرف م يبخواند و بد

ت يجمع(ن يکند در زم يگر ميکدينان يجانش
) دهد يق قرار مبقرن سا يرا جا يهر قرن

کامل الذات و الصفات  ين خداياا با يآ
 .»ديشو يهست کم متذکر م يخدائ

خدا و دعوت  يات راجع به قدرت نمائين آيا
ة قبل يچنانکه آ يکتاپرستين است به يمشرک

 :ديفرما يم
  .)60: النمل(  .﴾أَمَّْن َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض﴿
 .)61: النمل(  . ﴾ا أَْنَهاراًأَمَّْن َجَعلَ الْأَْرَض قََراراً َوَجَعلَ ِخاللََه﴿

ا يآ ؟دهين را آفريها وزم ا آنکه آسمانيآ«
ن را آرامگاه خود قرار داده و در يآنکه زم

ک يساخته شر يها جاريخالل آن نهرها و جو
ات بعد که يه و آين آيرسد به ا يتا م .»داد

کتا ي يو اقرار به خدا يتماما استفهام انکار
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م که از ين ابراهب يحال تعجب است از عل. است
 يمذهب و هفت امام يفضال که واقف يحسن بن عل

است و اصال امام هشتم تا دوازدهم را دروغ 
ه ين آيت کرده که ايروا ين کسيداند، از چن يم

ن ياگر ا :د گفتيبا. است يراجع به قائم مهد
ث يگر حديه داللت بر وجود قائم دارد که ديآ

 يمنکر مهد يک نفر واقفيخواهد، آن هم از  ينم
جالت که دارند اگر خ ينان از تعصبيا. قائم

ات قرآن را بدون تناسب راجع به ينکشد تمام آ
ن است که يتعجب ا. قائم خواهند دانست

چون راجع  يفهمد ول ينم يقرآن را کس :نديگو يم
اند که مربوط به  دهيات را فهميبه قائم است آ

باضافه . -شان رايت کند ايخدا هدا- .او است
ا منکر يو  يمدع ياست و در مکه کس يمک ورهس

 .ه نازل شودينبود تا آ يمهد
  :سورة عنکبوت 10ة ية دوازدهم آيآ

َوِمَن النَّاسِ َمْن َيقُولُ آَمنَّا بِاللَِّه فَإِذَا أُوِذَي ِفي اللَِّه َجَعلَ ِفْتَنةَ النَّاسِ ﴿
َيقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا َمَعكُْم أََولَْيَس اللَُّه كََعذَابِ اللَِّه َولَِئْن َجاَء َنْصٌر ِمْن َربَِّك لَ

  )10:العنكبوت(  .﴾بِأَْعلََم بَِما ِفي ُصُدورِ الَْعالَِمَني
ند به يگو يند که ميازمردم کسان يو بعض«

مان يم و چون در راه ايمان آورديخدا ا
به خدا عذاب شود فتنة مردم را مانند 

 از يقرار دهد، و اگر نصرت يعذاب خدائ
ند ما با شما يگو يد البته ميپروردگارت آ

ست به يداناتر ن يتعاليا خدايم آيبود
 .»ان استيجهان يها نهيآنچه در س

ه ين آيا :اند ن گفتهير مفسريو سا يطبرس
اش بن يا راجع به عين است و يراجع به منافق

عه که مسلمان شد و از ترس خانواده يرب يأب
رت رسول نه قبل از هجيمد يهجرت کرد به سو

اشامد يخدا، پس مادرش قسم خورد که نخورد و ن
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نشود تا پسرش  يد و داخل اطاقيو سرش را نشو
رث که ابرگردد، پس فرزندان او ابوجهل و ح

نه ياو بودند در طلب او به مد يبرادران مادر
مان بستند که او يآمدند و آن قدر اصرار و پ

نه او يردند برگردد، و چون از مدک يرا راض
ک صد يخارج کردند کت او را بستند وهر را 
صلى هللا - ن محمديانه به او زدند تا از ديتاز

ه ين آيحال ا. اظهار برائت کرد -عليه وسلم
است که اظهار  ين آنچنانيقا راجع به منافي
گردند و  يکنند و چون مبتال شوند بر م يمان ميا

دار کنند، ين ديمؤمن يچون نصرت خدا را برا
اش يع به عجا رايم و يا باشما بودم :نديگو يم

 يبه مهد يچ ربطيعه و امثال او باشد هيبن رب
 يعل يهم احتمال نداده، ول يقائم ندارد و کس

ه در شأن قائم يل دارد هر آيم که ميبن ابراه
ه را مربوط به قائم دانسته و ين آيباشد ا

که اقوال او را در بحار  يعجب است از مجلس
  :ه بصورتيوه در قرآن آو بعال. جمع کرده است

 ﴾َولَِئْن َجاَء َنْصٌر ِمْن َربَِّك﴿
براى (پيروزى از سوى پروردگارت اگر و«

 .»بيايد) شما
شان آنرا بطور غلط و يا يباشد، ول يم

 !اند نوشته »هم نصر من ربکإذا جاءو« :بصورت
  :يسورة شور 41ة يزدهم، آية سيآ

 :الشورى(﴾ أُولَِئَك َما َعلَْيهِْم ِمْن َسبِيلٍَولََمنِ اْنَتَصَر َبْعَد ظُلِْمِه فَ﴿
41(.  

ات قبل از آن يه مربوط است به آين آيو ا
ن که يمؤمن :ديگو يکه م) به بعد 37ة يآ(

ره اجتناب يتوکلشان به خداست از گناهان کب
 ياريشان برسد طلب يبه ا يکنند و چون ستم يم
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و آنکه طلب « :ديگو یه که مين آيکنند، تا ا يم
بر او  يرادياور کند پس از مظلوم شدن راه اي
 . »ستين

چ يا هيد آيات را مالحظه کنين آيشما ا
بن  يعل يول!. قائم است؟ يمربوط به مهد

قائم  يعني :ديگو يم يم طبق نقل مجلسيابراه
ن و دشمنان يه و مکذبيام يام کند از بنيچون ق
از دشمن  يچ عاقليا هيآ!! ديجو يم ياريخود 

ن يا ايآ!. ن کار کند؟يا يکه مهد جسته ياري
ن ياند که ا داشته ين چه مرض و غرضيمؤلف

ن سوره يباضافه ا!. مطالب را ضبط کرده اند؟
 يا منکر مهديو  يمدع ياست و در مکه کس يمک

 . ه نازل شودينبوده تا آ
  :1ة ية چهاردهم، سورة قمر آيآ

  .)1 :لقمرا(  . ﴾اقَْتَرَبِت السَّاَعةُ َواْنَشقَّ الْقََمُر﴿
 .»ک شد و ماه بشکافتيامت نزديساعت ق«

و  ﴾اقَْتَرَبِت﴿امت است و يه مربوط به قين آيو ا

را مستقبل محقق ياست، ز يهر دو ماض ﴾اْنَشقَّ﴿
آورد مانند  يم يالوقوع را متکلم بصورت ماض

 :ةيآ
  )51: ـسي(   ﴾َوُنِفَخ ِفي الصُّورِ﴿
 .»و دميده شود در صور«

باشدکه  يقيحق يماض ﴾اْنَشقَّ﴿و ممکن است جملة 
عه يو ش ير سنيانشقاق قمر چنانکه در تفاس

 -صلى هللا عليه وسلم- آمده در زمان رسول خدا
. افته باشديقبل از هجرت در مکه انجام 

قائم  يچ مربوط به مهديه هين آيبهرحال ا
 يول. ديعه را مالحظه کنير شيست، شما تفاسين

، يعنيامت يساعت ق :م گفتهيبن ابراه يعل
، در قرآن »ساعت«کلمة  :ميگوئ يم. خروج قائم
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امت است و يق يمکرر آمده و همه جا به معن
ا اهل مکه يثان. ستين يخروج کس يابدا به معن

ا يغمبر را قبول نداشتند آيکه قرآن و پ
غمبر را يپ يفة دوازدهميخدا خل :توان گفت يم

شان وعده داده مگر خدا و رسول هم يبه ا
ن ي، و ا!اند؟ ميبن ابراه يگو مانند عل هودهيب

ه را ين آيات بعد از ايشما آ. است يسوره مک
به قائم  يچکدام ارتباطيد که هيمالحظه کن

 .ندارد
  :64ة ية پانزدهم، سورة الرحمن آيآ

 )64:الرمحن(  ﴾ ُمْدَهامََّتاِن﴿
 .»ياهند از کثرت سبزيآندو بهشت س« 

 يصفت است برا» مدهامتان«ن کلمة يو ا
 يعل يول. ة قبل آمده استيکه در آ» جنتان«

نه ين مکه و مديما ب :ديگو يم ميبن ابراه
ممکن است  يراست. درخت خرما بهم متصل است

ا ي! ده است؟يفهم يم نميبن ابراه يعل :ميبگوئ
. داشته که هر چه خواسته بهم بافته است يغرض

نه درخت خرما بهم متصل ين مکه و مديا بيآ
ن مکه و يا بيآ! ه است؟ين آيا ياست، در کجا

ابان خشک گرم يده که بيند ينه را کسيمد
خرما بهم متصل  ياست، چگونه درختها يزار شن

ن سخنان پرت و پال يچن يچ عاقليه!! است؟
ن ياست اگر چن ين سوره مکيد؟، باضافه ايگو يم

گفت همه مسخره  ياهل مکه م يخدا برا يسخن
ه چه يآ نيا :ديد پرسيحال با. کردند يم

 !!دارد؟ يبا مهد يارتباط
  :8ة ية شانزدهم، سورة صف، آيآ

ُيرِيُدونَ ِلُيطِْفئُوا ُنوَر اللَِّه بِأَفَْواِههِْم َواللَُّه ُمِتمُّ ُنورِِه َولَْو كَرَِه ﴿
  .)8 :الصف(. ﴾الْكَاِفُرونَ
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ت يخواهند نور هدا يم )نيکفار و مشرک(«
 را خاموش کنند و خدا نور خود را ياله

رساند و اگر چه کافران  يبه اتمام م
 .»کراهت دارند

ت را يم گفته خدا نور هدايبن ابراه يعل
 .رساند يبقائم به اتمام م

ا کافران که اصال نام قائم را يآ :د گفتيبا
باضافه . ده بودند چگونه کراهت داشتندينشن

ا خدا يه است آيآ يدر کجا» بالقائم«کلمة 
ا خدا ي!! گفته؟ه کرده که بالقائم را نيتق

خودش قدرت نداشته و گفته قائم به اتمام 
 را که نور يخدا کسان :گفتد يبا. رساند يم

خاموش کنند، موفق  می خواهند اسالم را
 يش از هزار سال است مهديدارد چنانکه ب ينم

بدستشان  يقيتوف ياند، ول آورده يساختگ
ا و آخرت خود و مردم يبلکه دن. امده استين

 .اند ردهرا خراب ک
  :17ة ية هفدهم، سورة صف آيآ

  .)13: الصف( ﴾َوأُْخَرى ُتِحبُّوَنَها َنْصٌر ِمَن اللَِّه َوفَْتٌح قَرِيٌب﴿
ا بشارت دهم شما را به يآ ،نيمؤمن يا(«

 يگريو د )بهشت يکي :ز در اثر جهاديدو چ
 ياري و آن ،آن را دوست داريدکه شما 

که همان فتح مکه (ک يخدا و فتح نزد
 .»)اشدب

ن يم بر خالف تمام مفسريبن ابراه يعل يول
انسان . »فتح قائم يعني :﴾فَْتٌح قَرِيٌب﴿ :ديگو يم

ن يا ايآ د؟ آخرين بافته چه بگويدر جواب ا
 :ديمعقول است که خدا به اصحاب رسول خود بگو

د فتح قائم ين شما اگر جهاد کرديمؤمن يا
 :دنديا اصحاب نپرسيب شما خواهد شد، آينص
و  ؟ست و کجاست و چه وقت است فتح اويئم کقا
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ب هزاران ين فتح قريا :ديخدا هم در جواب بگو
 .سال بعد از مردن شما

  :24ة يجدهم، سورة جن آية هيآ
َحتَّى إِذَا َرأَْوا َما ُيوَعُدونَ فََسَيْعلَُمونَ َمْن أَْضَعُف َناِصراً َوأَقَلُّ ﴿

  .)24 :اجلـن(. ﴾َعَدداً
هرکس خدا  :ه فرمودهين آية قبل از ايدر آ

او دوزخ  يان کند برايو رسول او را عص
تا « :ديگو يه مين آياست، و در ا يشگيهم

 يعني(نند يشوند بب يکه آنچه وعده داده ميوقت
اورش ي يپس خواهند دانست چه کس) دوزخ را

را کفار مکه يز. »ف و نفراتش کمتر استيضع
ار يو عدد ما بس ياوران ما قوي :گفتند يم

بن  يعل يول. است يز مکين سوره نياست، و ا
م برخالف تمام اهل قرآن و برخالف تمام يابراه

ن يرالمؤمنيچون قائم و ام« :ديگو يمفسران م
د که چه کس ناصرش ينند خواهند فهميرا به ب

د يا اهل مکه بايآ. »تر و عددش کمتر است فيضع
نند و بفهمند که چه يصبر کنند تا قائم را بب

ن يچن يچ عاقليا هيآ! کمتر است؟ کس عددش
ات يگفته چه برسد به خدا و رسول و آ يسخن

ان ين خرافاتيکه اياتيشتر آياو؟ اتفاقا ب
است که ممکن  يات مکياند، آ قائم آورده يبرا

 .ق نموديست به قائم تطبين
  :17و 16و  15ات ية نوزدهم، سورة طارق آيآ

فََمهِّلِ الْكَاِفرِيَن أَْمهِلُْهْم  *ُد كَْيًدا َوأَِكي *إِنَُّهْم َيِكيُدونَ كَْيًدا ﴿
  )17- 15/  طارقال(  .﴾ُرَوْيًدا
د و مرا يشد يرنگين کفار را نيمحققا ا«
 يد، پس کافران را اندکياست شد يرنگين

 .»مهلت ده
د کرده کفار ياست و خدا تهد ين سوره مکيا

 يعل يول. داشتند يرنگيرا که با رسول او ن
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مهلت بده کفار را تا « :م گفتهيبن ابراه
ه يام يش و بنيت قريام کند و از طواغيقائم ق

قدرت نداشته که  ا خود خدايآ. »انتقام بکشد
جهل و  يمانند اب يا کفاريانتقام بکشد، آ

 يد صبر کنند تا قائم مهديبه بايش عتبه و
چ يا هيآ! شان بکشد؟يد و انتقام از ايايب
ا از م!. گفته است؟ ين سخنيچن يا وانهيد

بن  يعه که سخنان عليش ير علمايو سا يمجلس
مدرک قرار  يوجود مهد يم را برايابراه
م يبن ابراه ين عليم که ايپرس ياند، م داده

چه کاره است و چه حق دارد که  يسواد قم کم
ا او يآ! ل کند؟يرا بدلخواه تأو يات إلهيآ

 :ديفرما يخدا که م ؟غمبر استيا پيحجت است، آ
  .)7: آل عمران(  ﴾ اللَُّه لَُم َتأْوِيلَُه إِالََّوَما َيْع﴿
]  آسى[آن را جز خدا » تأويل«و «

  .»داند نمى
له إال يعلم تأويما « :شود گفت  يا ميآ
 .»يم القميبن ابراه يعل
  :2و  1ة يل آيستم، سورة لية بيآ

  .)2 -1 :الليل(   .﴾َوالنََّهارِ إِذَا َتَجلَّى * َواللَّْيلِ إِذَا َيْغَشى﴿
رد، و قسم يکه فرا گيقسم به شب هنگام«

 .»به روز چون جلوه کند
ت کرده از حضرت باقر يم روايبن ابراه يعل

 يفة ثانينجا خليل در ايل« :که او فرموده
غش  ين عليرالمؤمنياست که در دولت خود با ام

انت کرد و او را امر کرد که صبر يخ يعنيکرد 
 :رمود، و ف»شود يشان منقضيکند تا دولت ا

ام قائم ما يق روز يعنيات ين آينهار در ا«
ام کند و بر دولت باطل يت هرگاه قياهل ب

 .غلبه کند
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شود او  يمعلوم م يت قمين روايازا :ميگوئ
از  ،﴾َيْغَشى﴿ :را کلمةيار کم سواد بوده زيبس

 يبمعنا» غش« يمعتل الالم است، ول» يغش«مادة 
و ن دارد، يانت، مضاعف است و دو حرف شيخ
را از » يغش«نا حضرت باقر که عرب بوده يقي
مانند  يانيراو يول. داده است يز ميتم» غش«

ن مطلب را يم عجم بوده و ايبن ابراه يعل
ه از يآ باضافه شب و روز دو. اند ز ندادهيتم
باشند و خدا به آندو قسم  يات پروردگار ميآ

قسم  يفة ثانيخواست به عمر خل یخورده و اگر م
ه کرده و يبرد البد خدا تق ياو را م بخورد اسم

 :ديگو يبعالوه م. فه را ببردينام خلده يترس
امرکرد که صبر کند تا دولت آنان  يبه عل
هم کامال اطاعت کرد، معلوم  يشود وعل يمنقض

. فه بوده استيع خليکامال مط يشود عل يم
بن  يرا سراغ دارم که از عل يدينجانب سيا

بنام جامع  يريسد کرده و تفيتقل ميابراه
ده بود، به او ير او را ديتفس ينوشته کس

گفته بود هرگاه طبق گفتة شما مقصود از 
شود عمر  يباشد، معلوم م يفة ثانيخل» ليوالل«

 يار مهم و مقدس بوده و نزد خدا ارزشيبس
 .داشته که خدا به او قسم خورده است

  :30ة يکم، سورة ملک آيست و ية بيآ
  .)30 :امللك(. ﴾إِنْ أَْصَبَح َماُؤكُْم غَْوراً فََمْن َيأِْتيكُْم بَِماٍء َمِعنيٍ قُلْ أََرأَْيُتْم﴿
اگر صبح  :بگو )ن مکهيبه کفار و مشرک(«

شما آب  يآب شما فرو رود چه کس برا
 .»آورد يگوارا م

ات قدرت خود را ياست و خدا آ ين سوره مکيا
مان آورند، يدهد بلکه ا يبه اهل مکه تذکر م

ت کرده از حضرت رضا يم روايبن ابراه يلع يول
به اهل مکه بگو « :ه فرمودهين آيکه خدا در ا

شما امام  يب شود چه کس براياگر امام شما غا
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 :البد اهل مکه در جواب خواهند گفت. »آورد يم
 يم، و ايخواه يم و نمياصال ما امام ندار

هوده را ين سخنان بيخود بگو ا يبخدا !محمد
 ين سخن مهمليعا امام رضا چنو قط .ترک کند

 .کذاب به او بسته است ينگفته است بلکه راو
  :33ة يست و دوم، سورة توبه آية بيآ

ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرُسولَُه بِالُْهَدى َوِدينِ الَْحقِّ ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه ﴿
 .)33 :التوبة(. ﴾َولَْو كَرَِه الُْمْشرِكُونَ

است که رسول خود را با  ياو آن خدائ«
را بر  ن حق فرستاد تا آنيت و ديهدا

ان ظاهر و غالب کند و اگرچه يتمام اد
 .»ن کراهت دارنديمشرک

ه نازل شده ين آيم گفته ايبن ابراه يعل
در جواب او . باشد يدربارة قائم که امام م

  :د گفتيبا
 :، و نفرموده﴾َرُسولَُه﴿أوال، خدا فرموده 

 .»مامهإ«
امام قائم  :ديگوئ يه مياماما، شما يثان
برد و همه را مسلمان  ين ميرا از ب ها نيهمة د

محوا يل« :ديبگود يکند، پس خدا با يم
که ، ﴾ِلُيظْهَِرُه﴿فرموده  أما، خدا »ان کلهاياألد
بر آنها باشد تا اسالم  يباقگر يان ديد اديبا

نهم در صدر يو ا بالحجة ظاهر و غالب گردد
ان در مقابل اسالم يد و تمام اداسالم واقع ش

ن معناست که ي، بهم»ظهرهي«شکست خوردند و 
گر غلبه کند و غلبه هم يان دين اسالم بر اديد

ه ظاهر و غالب آمده ين در آينمود، بنابرا
ز ذکر شده يگر نيات دين معنا در آيچنانکه هم

  :آمده 14ة ياز آن جمله در سورة صف آ
  )14: الصف(  ﴾ فَأَْصَبُحوا ظَاِهرِيَن﴿
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 .»!و سرانجام بر آنان پيروز شدند«
ن يغالب يه، بمعناين آيدر ا ﴾ظَاِهرِيَن﴿که کلمة 

و خود قرآن خبر داده که کفر و شرک . باشد يم
 يامت باقيتا ق يهود و نصاري يها و فرقه

چ وقت محو نخواهند شد، و اگر يهستند و ه
روند با قرآن  ين ميان از بيتمام اد :ميبگوئ

 بهرحال ما از. ميا ت کرده و ضد آن گفتهمخالف
م که يم کم سواد توقع نداريبن ابراه يعل

تعجب از  يا نه، وليآنقدر عوامانه ببافد 
ه است که سخن يگر اماميو دانشمندان د يمجلس

 .دهند يم را مدرک خود قرار ميبن ابراه يعل
قرآن  يست و سوم، خدا در چند جاية بيآ

را از آن جمله سورة  ﴾لَِّهأَيَّاَم ال﴿ :مکرر کرده
  :فرموده 5ة يم آيابراه

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

ات خودمان يرا با آ يم موسيما فرستاد«
نور  يبه سو ها يکيکه قوم خود را از تار

 .»ادشان آوريرا ب يام إلهيرون بر و أيب
-  ين نزد قوم موسيمع ياميه اين آيدر ا

اند که خدا به  دانسته يبوده که م -عليه السالم
ادشان يفرموده ب -عليه السالم- يحضرت موس

 ين روزهائيام بقول تمام مفسريحال آن ا. آور
ا يشان داده و يبه ا يبوده که خدا نعمت

امت يا قيا روز مرگ و يازل کرده و ن يعذاب
است که  يام هللا روزيمثال از جملة ا. است

 -عليه السالم- يان غرق شدند و قوم موسيفرعون
 يپرست که گوساله يدا کرد، و روزينجات پ

شان را قبول کرد، و يکردند و سپس خدا توبة ا
ا تورات را خدا بر يو  يکه من و سلويروز

م بر خالف يبن ابراه يأما عل. شان نازل کرديا
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ام يروز ق يکيام هللا يا :ن گفته استيتمام مفسر
گر فکر يروز رجعت است، د يکيقائم است، و 

ام يق -عليه السالم- ينکرده در زمان حضرت موس
دانستند که خدا  يا رجعت را چه ميقائم و 

 يدان عليأما مر. ادشان آوريبفرموده باشد 
 يکنند وح يم اليم هر چه او گفته خيبن ابراه

 .است يإله
  :2و  1ة يه آيچهارم، سورة غاش ست وية بيآ

  .)2 - 1 :الغاشية(. ﴾ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َخاِشَعةٌ * َهلْ أََتاَك َحِديثُ الَْغاِشَيِة﴿
تو  يرنده برايث هول فراگيا حديآ«

هايى در آن روز خاشع و  چهره؟ آمده
 .»بارند ذّلت

. داده استشرح  16ة يه راتا آيکه خدا غاش
 ياتيم آمده تمام آن آيبن ابراه ينجا عليا

ان يه را بيشرح روز غاش يتعال يرا که خدا
ه قائم است يغاش :ديده گرفته و گويکرده، ناد

ز يا جاير او، آيرد شمشيگ يکه همه را فرا م
 يه آمده کسيل غاشيکه در ذ ياتياست تمام آ

خدا . قانع شود ين عجميرها کند وبه سخن ا
. م بدهديبن ابراه يدان عليبه مر يعقل

رد يرش همه را فرا گيکه شمش يباضافه امام
 .تينه امام هدا ،عذاب است و جالد

  :158ة يست و پنجم، سورة انعام آيه بيآ
أَنْ َتأِْتَيُهُم الَْمالِئكَةُ أَْو َيأِْتَي َربَُّك أَْو َيأِْتَي َبْعُض  َهلْ َيْنظُُرونَ إِالَّ﴿

ْوَم َيأِْتي َبْعُض آَياِت َربَِّك ال َيْنفَُع َنفْساً إَِمياُنَها لَْم َتكُْن آَياِت َربَِّك َي
  )158: األنعام(  . ﴾آَمَنْت ِمْن قَْبلُ

کشند و  ين انتظار مياهل مکه و مشرک«
نکه مالئکه نزد يآورند جز ا يمان نميا
ند و يايا پروردگارت بيند ويايشان بيا
 ي، روزديايات پروردگارت بياز آ يا بعضي
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مان يا ديايات پروردگارت بياز آ يکه بعض
 . »دهد ياورده نفع نميمان نيکه قبال ايکس

هود ي يمردم مشرک همان بهانه و درخواستها
ا يا فرشته بر ما نازل شود و يرا داشتند که 

 که گريات ديآ يا بعضيم و ينيد به بيايخدا ب
مان يگذشت و لذا ا 210ه يدر سورة بقره آ

 .آورند ينم
 يه چه ربطين آيحال خواننده خوب دقت کند ا

ات يآ :م گفتهيبن ابراه يبه ائمه دارد که عل
باشد که مورد  ينجا ائمه وامام قائم ميدر ا

ات يه آيشود امام يمعلوم م. انتظار بوده است
ات عذاب يآ يدانند حت يرا منحصر به ائمه م

 !!.را
  :16ة ير آيست و ششم، سورة تکوية بيآ

  )16- 15/  ريتکوال(  . ﴾الَْجَوارِ الْكُنَّسِ * قِْسُم بِالُْخنَّسِفَال أُ﴿
خورم به ستارگان فرو رونده در  قسم می «
 .»شونده ير نور مخفيز

ع ير جميه طبق لغت و تفسين است ترجمة آيا
بوده در قم  يخ صدوق که کاسبيأما ش. نيمفسر
 يت کرده از حضرت باقر که مقصود اماميروا

شود سپس ظاهر  ين خودش پنهان ماست که در زما
گفته که اگر او را  يهان  شود و به أم يم

ممکن است خدا  ايآ. شود يچشمانت روشن م ينيبب
غمبرش را قبول نکرده و يمکه که پ اهل يارب

 دانند قسم بخورد به يقرآن او را سحر م
ده و يچ کس نديکه ه ن دوازدهم اويجانش
ار جمع باضافه الجو. ده و قبول نداردينشن

ت يب مفرد است مگر خدا عربياست و امام غا
 . ؟!!داند ينم
کم يست و ية بيست و هفتم، همان آية بيآ

ا يمکرر کرده آ ياست که ذکر شد حال چرا مجلس
باضافه . خواهد کتاب خود را بزرگ جلوه دهد يم
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حمزة  يبن اب يت عليه را از قول و رواين آيا
که ير صورتب گرفته، ديامام غا يبمعنا يبطائن

است و امام  يواقف يحمزة بطائن يبن اب يعل
عه غفلت يش يب را منکر است، چگونه علمايغا

 .اند کرده
  :3ة يست و هشتم، سورة بقره آية بيآ

  .)3 - 2: البقرة(   ﴾الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالَْغْيبِ * ُهدًى ِللُْمتَِّقَني﴿
که از ضرر (ن است يمتق يقرآن راهنما«

پروا و  يد وگرنه کفار بز دارنيپره
خود  يبندوبار که احتمال ضرر را برا يب

 ابند وي يت نميدانند هدا يالزم الدفع نم
 ندا ين کساني، متق)ستنديت نيطالب هدا
 .»آورند يمان ميب ايکه به غ

ن يت کرده که متقيصدوق از حضرت صادق روا
. ام قائم دارنديند که اقرار به قا يکسان

غمبر خاتم که يا پيآ :ديشان پرسيد از ايبا
مان به فرزند دوازدهم خود ين بود اياز متق

ا خود آن امام قائم يآ. اگر نداشت مؤمن نبود
ب ين باشد و البد به خودش که غايد از متقيبا

د خود يمان آورده که مسلمان شده و باياست ا
مان يب و ايمان به غيب باشد تا اياز خودش غا

ب ين غياز مفسرک يچيه. ب داشته باشديبه غا
ب آن است يرا غياند ز امام نگرفته يرا بمعنا

ت و به يب باشد مانند ذات احديشه غايکه هم
ز ذکر شده يگر قرآن نيات ديدر آ ين معنيا

 :است مانند
َوأَْنَزلَْنا َمَعُهُم الِْكَتاَب َوالِْميَزانَ ِلَيقُوَم النَّاُس بِالِْقْسِط َوأَْنَزلَْنا الَْحِديَد ﴿
. ﴾َبأٌْس َشِديٌد َوَمَناِفُع ِللنَّاسِ َوِلَيْعلََم اللَُّه َمْن َيْنُصُرُه َوُرُسلَُه بِالَْغْيبِ ِفيِه
  .)25: احلديد(
م آهن را که در آن صالبت يو نازل کرد«
مردم دارد تا  يبرا ياست و منافع يديشد
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ب و يخدا بداند چه کس او را که غ
 ياريز رسوالن او را ياست و ن يدنيناد
 .»کند يم

  :ديفرما يا ميو 
إِنََّما ُتْنِذُر َمنِ اتََّبَع الذِّكَْر َوَخِشَي الرَّْحَمَن بِالَْغْيبِ فََبشِّْرُه بَِمْغِفَرٍة ﴿

  )11 :يـس(  ﴾ َوأَْجرٍ كَرِميٍ
توانى هشدار دهى آه از  تنها آسى را مى«

رحمان در ]  خداى[پند پيروى آند و از 
شى و پس او را به آمرز. نهان بترسد

 .» پاداشى ارزشمند بشارت ده
گر يب ظاهر شود ديو بعالوه هرگاه امام غا

ب يفه دارند به غين که وظيست و متقيب نيغ
ب يمان داشته باشند، در آن وقت چگونه به غيا
 يه را کالميا در آن وقت آيمان آورند، آيا

 !!.لغو به حساب آورند؟
  :20ة يآ/ ونس يست و نهم، سورة ية بيآ

قُولُونَ لَْوال أُْنزِلَ َعلَْيِه آَيةٌ ِمْن َربِِّه فَقُلْ إِنََّما الَْغْيُب ِللَِّه فَاْنَتِظُروا إِنِّي َوَي﴿
  )20 :يونس(. ﴾َمَعكُْم ِمَن الُْمْنَتِظرِيَن

محمد  چرا بر :نديگو يم) نيمشرک(و «
 ياز پروردگارش نازل نم يا نشانه و معجزه

جز  :بگو) ديفرما يجواب خدا م در(شود 
ست که آمدن معجزه از طرف خدا ين نيا

و مخصوص خدا است شما منتظر  يبيست غيامر
 .»نميد من هم با شما از منتظريباش

ه داللت دارد که معجزه کار رسول ين آيا
صلى هللا - است و رسول خدا يبيست و امر غين

جادش خبر ياز آمدن و وقت ا يحت -عليه وسلم
دارد  يه مهدب يه چه ربطين آيندارد، حال ا

ن مکه که معجزه يا در جواب مشرکيآ
د يباش يمنتظر مهد :اند خدا فرموده خواسته يم
د ي، أما چه با!!است؟ معقول ين گفتاريا چنيآ
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که اصال  يواقف يحمزة بطائن يبن اب يکرد که عل
خ صدوق يش يامام دوازدهم را قبول ندارد برا

ت او مدرک يت آورده و رواين او روايو مقلد
 !!!.ه استشد
 يباشد که مجلس يم 21ة يام، همان آ ية سيآ

 !.مکرر کرده است
  :22ة يات آيکم، سورة ذاريو  ية سيآ

فََوَربِّ السََّماِء َوالْأَْرضِ إِنَُّه  * َوِفي السََّماِء رِْزقُكُْم َوَما ُتوَعُدونَ﴿
  .)23- 22/  اتيذارال(  ﴾لََحقٌّ ِمثْلَ َما أَنَّكُْم َتْنِطقُونَ

شما و آنچه وعده  ير آسمان است روزو د«
د، پس قسم به پروردگار آسمان يشو يداده م
ن که آن حق است بمانند آنچه را که يو زم
سخن  يهمانطور که وقت يعني(د يگوئ يسخن م

 يعنيد يدان يد، نطق و سخن را حق ميگوئ يم
د يد و شک ندارين داريقيبه نطق و تکلم 

نطور است د، همايباش يکه به تکلم مشغول م
 يد که امريشو يامت وآنچه وعده داده ميق

 يو وقوع آن مسلم و قطع ينيقياست 
 .»)است

ک عده مردم مجهول الحال ياز  يخ طوسيش يول
کرده که او گفته  تيف از ابن عباس روايضع

ا يآ :د گفتيبا. است يمقصود خروج مهد :است
ا يقرآن آشنا نبوده و آ يها ابن عباس به وعده

ان ير، راويا خي، و !!دانسته است؟ ينم يعرب
 يجعل ين اخبارينا چنيقي!!. نديگو يدروغ م

 .است
  :17ة يد آيو دوم، سورة حد ية سيآ

  )17/  ديداحل(  ﴾يِي الْأَْرَض َبْعَد َمْوِتَهااْعلَُموا أَنَّ اللََّه ُيْح﴿
ن را پس يکند زم يد که خدا زنده ميبدان«

را  ن بائريزم يعني(از مردن آن، 
 .»)ن از قدرت او استياند و ايرو يم
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ف از ابن عباس يان مجهول الحال ضعيراو يول
اند که گفته خدا به قائم آل محمد  ت کردهيروا
تا بحال  يعني. کند ين مرده را زنده ميزم

ست، يکند معلوم ن يزنده م يزنده نکرده، پس ک
ا ي عباس گفته ا ابنيآ ،رين هم شد تفسيا

 .ويان جعالحتما را !؟ان جعاليراو
همان قول ابن  باز يخ طوسيو سوم، ش ية سيآ

تکرار ) 22/ ات يالذار( 31ة يعباس را در ا
! شود؟ يمحکم م يا از تکرار مطلب سستيکرده آ

ان مجهول يباضافه باز از راو. و هللا اعلم
 148ة ياز قول ابن عباس آورده که آ يالحال

 سورة بقره 
  )148: البقرة(  ﴾ ُم اللَُّه َجِميعاًأَْيَن َما َتكُوُنوا َيأِْت بِكُ﴿
حساب  يد خدا شما را برايهر جا باش«
 .»کند يامت جمع ميق

ه خطاب به يآ نيا :ابن عباس گفته يول
جمع  يشان را در روزياصحاب قائم که خدا ا

ات ين روايحال ما از طرفداران ا .کند يم
، »ديهر جا باش =﴾أَْيَن َما َتكُوُنوا﴿ا خطاب يآ :ميپرس يم

به  اين موجود بوده و ي، به مخاطب﴾بِكُُم﴿و 
ن يا خطاب به معدودير موجود؟ آين غيمخاطب

ن يشان به ايا  دانم چگونه يمن نم! دارد؟ يمعن
 !اند؟ ات دل خود را خوش نمودهيروا
ک عده يت کرده از يو چهارم، روا ية سيآ

 ياسحاق بن عبدهللا مجهول الحال مردم مجهول از
) اتيسورة ذار 22ة يا(کم يو  ية سيکه همان آ

هر کس حق  ايآ. اند به قائم ل نمودهيرا تأو
ما جواب آن را ! را دارد؟ يات إلهيل آيتأو

سورة نور را  55ة يباضافه آ. ميقبال داد
  :ديفرما يآورده که م
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ِفي الْأَْرضِ  َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لََيْسَتْخِلفَنَُّهْم﴿
كََما اْسَتْخلََف الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َولَُيَمكَِّننَّ لَُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى لَُهْم 
َولَُيَبدِّلَنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفهِْم أَْمناً َيْعُبُدوَننِي ال ُيْشرِكُونَ بِي َشْيئاً َوَمْن كَفََر 

  .)55 :النور(﴾ الْفَاِسقُونَ َبْعَد ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهُم
مان يخدا وعده داده به آنانکه ا«

و  ص مخاطب محمد(اند از شما  آورده
اند که  عمل صالح نموده و) اصحاب اوست

ن ين زمين کند در ايشان را جانشيا
ن يشان را جانشيهمانطور که قبال از ا

دهد که  يشان را تمکن مينمود، و البته ا
ند کرده اجراء شان پسيرا که بر ا ينيد

ل به يشان را تبديکنند و البته خوف ا
را  يزيمرا کنند و چ يکند که بندگ يأمن م

ک من نکنند و هر کس بعد از آن کافر يشر
 .»شود پس آنان خود فاسقند

ن يوعده داده به حاضر يه حق تعالين آيدر ا
ل ي، بدل-صلى هللا عليه وسلم- زمان رسول خدا

. ن خالفت دهدين را در زمشاي، که ا﴾ِمْنكُْم﴿کلمة 

 يعني ،﴾كََما اْسَتْخلََف الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم﴿ :نکه فرمودهيو ا
از  يشان در قسمتيش از ايهمانطور که مردم پ

ز يشان نين، اين خالفت نمودند نه همة زميزم
ن خالفت و حکومت ياز زم يهمانطور در قسمت

ن ين وعده وفا کرد و مسلميو خدا به ا. کنند
که واقعا  -صلى هللا عليه وسلم- ان رسول خدازم
سته را طبق يشا يمان داشتند و کارهايا

ن کفار و يدادند، جانش ين خدا انجام ميفرام
ن و کفار بدست يمشرک يها نين شدند و زميمشرک

تمکن  ينيمراسم د يد و در اجرااشان افتيا
ز ين 146بة طالبالغه خ دا کردند، و در نهجيپ

ن با يجنگ مسلمن بهنگام آمده است که چو
 يا برايمشورت کرد که آ يعل ران، عمر بايا
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به  يران برود، حضرت عليلشکر اسالم به ا ياري
 :ه نموده، فرموديه اشاره و تکين آيهم
، َوهللاُ ُمْنجٌِز َوْعَدُه، « َوَنحُْن َعَلى َمْوُعود ِمَن هللاِ

مرو که خدا وعدة خود را  »َوَناِصٌر جُْنَدهُ 
شوند، و  يروز ميدهد و لشکر اسالم پ يانجام م

َفُهْم َآِثيُروَن َباالِْ◌سْالَِم، َعِزيُزوَن « :فرمود
َفُكْن ُقْطبًا، َواسَْتِدِر الرََّحا ِباْلَعَربِ،  !َباالْجتَِ◌ماعِ 

که لشکر  ،تا آخر »...َوَأْصِلِهْم ُدوَنكَ َناَر اْلَحْربِ 
 يايارند، و تو قطب آسياسالم ببرکت اسالم بس

خ يو ش يأما مجلس .»ن جا بمانيهم و يالماس
 يبر ضد کالم خدا و بر ضد کالم عل يطوس

ه مربوط به يم که آيدار يتيند ما روايگو يم
ست بلکه راجع به ين صدر اسالم نيمحمد و مسلم

 .معدوم در آن زمان است يمهد
  :5ة يو پنجم، سورة قصص، آ ية سيآ

اْسُتْضِعفُوا ِفي الْأَْرضِ َوَنْجَعلَُهْم أَِئمَّةً  َوُنرِيُد أَنْ َنُمنَّ َعلَى الَِّذيَن﴿
  .)5 :القصص(. ﴾َوَنْجَعلَُهُم الَْوارِِثَني

ن يم بر آنانکه در آن سرزميخواست يو م«
شان را يم و ايزبون شده بودند منت گذار

م و يقرار ده) گرانيد يبرا( يامامان
 .»ميشان را وارث گردانيا

ل است، ياسرائ يه راجع به فرعون و بنين آيا
  :ة جلوتر فرمودهيرا در آيز

إِنَّ ِفْرَعْونَ  * َنْتلُو َعلَْيَك ِمْن َنَبِأ ُموَسى َوِفْرَعْونَ بِالَْحقِّ ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ﴿
  .)4 -3: القصص(   .﴾..َعال ِفي الْأَْرضِ َوَجَعلَ أَْهلََها ِشَيعاً

موسى و فرعون را ]  مهم[بخشى از سرگذشت «
مردمى آه ايمان ]  رت گرفتنعب[براى 

. خوانيم آورند به حق و راستى بر تو مى مى
بى گمان فرعون در آن سرزمين تكبر ورزيد 

  .»و مردمانش را گروه گروه آرد
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ن يفرعون در سرزم يعني ﴾..َوُنرِيُد﴿رسد به  يتا م
عه و يعه شيمصر علو کرد و اهل آنجا را ش

ا که ف شمرد و ميفرقه فرقه کرد و همه را ضع
م بر يم که منت گذاريم اراده کرديخدائ

ن مصر و  يف شمرده شدند در زميآنانکه ضع
شان را يگران و ايد يبرا يشان را امامانيا

ه ين آيم، در ايقرار ده) انيفرعون(وارث 
و راجع به گذشته است نه  يماض ﴾اْسُتْضِعفُوا﴿کلمة 

، مانند ﴾َوُنرِيُد﴿ :ندگان، و کلمةيراجع به آ

ة يباشد که در آ يم ﴾...َوُنرَِي ِفْرَعْونَ﴿و  ﴾َوُنَمكَِّن﴿ :کلمات

ز با الف و ين ﴾الْأَْرضِ﴿بعد آمده است، و کلمة 
ه که راجع به يالم عهد آمده است، مانند آن آ

  :فرموده -صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا
: سراءاإل( .﴾اَوإِنْ كَاُدوا لََيْسَتِفزُّوَنَك ِمَن الْأَْرضِ ِلُيْخرُِجوَك ِمْنَه﴿

76(.  
تو را ) با نيرنگ و توطئه(و نزديك بود «

از اين سرزمين بلغزانند، تا از آن 
 .»!بيرونت آنند
صلى هللا - ست که رسول خدايکه مقصود آن ن

رون اندازند ين بيرا از کرة زم -عليه وسلم
الم  ز کلمة ارض با الف وينجا نيبلکه در ا

و . ستنه ايعهد آمده که مقصود مکه و مد
ست ين ياسيان سيشوايز پين» ائمه«منظور از 

ن، يد و ايگو يل را مياسرائ يرا تمام بنيز
 :سورة فرقان است که فرموده 74ة يمانند آ

بندگان صالح خدا آن است که  ياز دعاها يکي
  :نديگو يم

  )74: الفرقان(   ﴾َواْجَعلَْنا ِللُْمتَِّقَني إَِماماً﴿
 .»ساز و ما را پيشواى پرهيزگاران«



 بررسی دعای ندبه

 .ن و انصار، ائمه هستنديچنانکه مهاجر
متابعت و  100ة يو خدا در سورة توبه آ

 :شان را واجب شمرده و فرمودهياز ا يرويپ
  )100: التوبة(   ﴾َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهْم بِإِْحَساٍن﴿
و آسانى آه به نيكوآارى از آنان پيروى «

 .»آردند
ط سورة قصص مربو 5ة يبنابر آنچه ذکر شد آ

و فرعون و  -عليه السالم- يبه داستان موس
را  ﴾َوُنرِيُد﴿ل است، و خدا مقصود از ياسرائ يبن
ن اراده را تحقق يو فرموده ا ،ان نمودهيب

  :ن شکل کهيم وبه ايديبخش
 َوأَْوَحْيَنا إِلَى أُمِّ ُموَسى أَنْ أَْرِضِعيِه فَإِذَا ِخفِْت َعلَْيِه فَأَلِْقيِه ِفي الَْيمِّ َوال﴿

 :القصص(﴾ َتَخاِفي َوال َتْحَزنِي إِنَّا َرادُّوُه إِلَْيِك َوَجاِعلُوُه ِمَن الُْمْرَسِلَني
7(. 
او «: ما به مادر موسى الهام آرديم آه«

را شير ده و هنگامى آه بر او ترسيدى، 
بيفكن و نترس و ) ى نيل(وى را در دريا 

غمگين مباش، آه ما او را به تو 
را از رسوالن قرار  گردانيم، و او بازمى

 »!دهيم مى
که هر کس  است يزين مطلب، چيو ا. تا آخر

 يخ طوسيش يفهمد، ول يات را بخواند مين آيا
خواهند از  يم يات ضد قرآنيبزور روا يمجلس

 يه که راجع به گذشته است، براين آيا
ن ياند ا درست کنند، و لذا گفته يندگان مهديآ
 !.!نازل شده است؟ يه دربارة مهديآ

  :16ة يد آيو ششم، سورة حد ية سيآ
أَلَْم َيأِْن ِللَِّذيَن آَمُنوا أَنْ َتْخَشَع قُلُوُبُهْم ِلِذكْرِ اللَِّه َوَما َنَزلَ ِمَن الَْحقِّ ﴿

َوال َيكُوُنوا كَالَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب ِمْن قَْبلُ فَطَالَ َعلَْيهُِم الْأََمُد فَقََسْت 
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  )16 :احلديد( .﴾ِمْنُهْم فَاِسقُونَ قُلُوُبُهْم َوكَِثٌري
مان يکه ايه خدا به کسانين آيدر ا
شگاه يکامال در پ يبودند ول  آورده

 :ديفرما يخاشع نبودند، م ياوامر إله
ن که يمنؤم ياروقت آن نشده ب ايآ«

اد خدا خاضع گردد و ي يشان برايدلها
ع شوند و يات قرآن مطيآنزول  يبرا

ش يکه از پ ينصارهود و ينباشند مانند 
شان يبر ا يکتاب داده شدند، پس مدت طوالن

از  ياريد و بسيگرد يگذشت که دلهاشان قس
 .»شان فاسقنديا

 يمهد يچ ربطيه هين آيد ايحال شما نظر کن
 يخ صدوق و مجلسيقائم دارد و چگونه ش

ت حمل بر ياند، و بزور روا خواسته و گفته يم
بن امرحوم  شود يمعلوم م. اند قائم کرده يمهد

أجھل الناس « :عهيش يه راست گفته که علمايميت
 .»وأکذب الناس

 17ة يآ(و دم  ية سيو هفتم، همان آ ية سيآ
است که صدوق آورده و جواب او ) ديسورة حد
 .گفته شد

  :140ة يو هشتم، سورة آل عمران، آ ية سيآ
لُُه َوِتلَْك الْأَيَّاُم ُنَداوِلَُها َبْيَن إِنْ َيْمَسْسكُْم قَْرٌح فَقَْد َمسَّ الْقَْوَم قَْرٌح ِمثْ﴿

  )140: آل عمران( ﴾النَّاسِ
ن جنگ احد است که يه راجع به مجروحين آيا
ده يرس ياگر به شما زخم و جراحت« :ديفرما يم

همانند آن  يز جراحتين قوم کفار نياست به ا
) به نوبت(ن مردم ين روزگاران را بيد ايرس
) ر مخلصيمخلص از غتا مؤمن (م يآور يش ميپ

روبرو شدن حق  يها ، در صحنهيعني، »ز شودمتمي
ن يشود و مؤمن يخدا محقق م با باطل، مطلوب
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 يول. شوند يجدا م يين ادعاياز مؤمن يواقع
ه دربارة قائم يآن يکرده که ا تيصدوق روا

شه از يت کرده که هميو روا. نازل شده است
و خدا بوده  يبرا يخلقت آدم، دولت يابتدا
طان، پس دولت خدا کجاست، دولت يش يبرا يدولت

ه يآ :د گفتيبا يول .است يک قائميخدا همان 
ن يات مخصوص مجروحيآ يو بعد يبه قرائن قبل

منحصر به  باضافه دولت خدا هرگاه. احد است
عه هفت سال باشد، يات شيقائم ومدتش طبق روا

. خواهد يرا نم ين دولتيندارد و خدا چن يلذت
امت يات قرآن شرک و کفر تا قيبق آبعالوه ط

 .خواهد بود يباق
  :4ة يو نهم، سورة مائده آ ية سيآ

: املائدة(﴾ الَْيْوَم َيِئَس الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن ِدينِكُْم فَال َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن﴿
3(.  
ن ية مائده که آخررامروز با نزول سو(«

و  )ن شما کامل شديقرآن است، د هسور
وسند، پس از ين شما مأيار از دامروز کف

 .»ديم بترسيد از من که خدايشان نترسيا
ساخته  يگر از دشمنانتان کاريمقصود آنکه د

 .توانند برسانند يبه شما نم يبيست و آسين
 يخراف ياز علما يکيکه  ياشينجا عيدر ا

 يدارد از عمرو بن شمر که علما يريبوده تفس
کرده است ت يف شمرده اند روايرجال او را ضع

ام قائم است يه روز قين آيدر ا» وميال« :که
ن ينبوده به ا يکس. وس شونديه مأيام يکه بن

ه هزاران يام يد که بنيسواد بگو يان بيراو
وس يمأ يگر وجود ندارد که از وجود مهديسال د
 :ه سه مرتبهين آيو باضافه در ا. شوند

 يبا مهد يچکدام تناسبيآمده که ه» وميال«
 .که ضد آن استندارد بل

  :3ة ية چهلم، سورة توبه آيآ
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َوأَذَانٌ ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه إِلَى النَّاسِ َيْوَم الَْحجِّ الْأَكَْبرِ أَنَّ اللََّه َبرِيٌء ِمَن ﴿
  .)3: التوبة(﴾ الُْمْشرِِكَني َوَرُسولُُه

از طرف خدا و رسول او است به  ياعالم«
سول او مردم روز حج اکبر که خدا و ر يسو

 .»زارندين بياز مشرک
ه در همان سال نهم هجرت نازل شد ين آيو ا

مأمور شدند بروند و در  يکه ابوبکر و عل
ا يگو ياشيع يول. ام حج به مردم ابالغ کننديا

ه راجع به ين آيا :دياست گوخبر  ياز همه جا ب
ن سخن زور را از ياست، و ا يام مهديروز ق

است که تهمت  ت کردهيحضرت باقر و صادق روا
 .باشد يشان ميبه ا
  :36ة يکم، سورة توبه، آية چهل و يآ

 .)36: التوبة(. ﴾َوقَاِتلُوا الُْمْشرِِكَني كَافَّةً كََما ُيقَاِتلُوَنكُْم كَافَّةً﴿
ن يد چنانکه مشرکين بجنگيبا مشرک يهمگ«

 .»جنگند يبا شما م يهمگ
از حضرت صادق نقل کرده که  ياشيباز ع

ام کند يق يامده و اگر مهديه نيآن يل ايتأو
نان از يا ايگو. ماند ين نميزم يرو يشرک
 يات بلکيخبر و از نزول آ يخ صدر اسالم بيتار

بنام مذهب باز  يا خواستند دکانياطالعند و  يب
ح قرآن، شرک و يطبق صر :د گفتيبا. کنند

امت وجود خواهد يمان و کفر و اسالم تا قيا
د و شرک بر طرف يايب يمهد يک زمانيداشت و 

 .شود دروغ است
سورة  8ة يآ(ة اول ية چهل و دوم، همان آيآ
مکرر کرده است،  ياشيو ع ياست که مجلس) هود

 . دية اول ذکر گرديدر آ ياشيو بطالن گفتة ع
 .باشد ية اول مية چهل و سوم، باز همان آيآ
ست ين ية چهل و چهارم، اصال راجع به مهديآ
اند  اوردهين يمهد يارز بين يو مجلس ياشيو ع
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ة يو پنج که همان آ ة چهلين است آيچن و هم
 .چهل و چهارم است

و  5و  4ة يآة چهل و ششم، سورة اسراء، يآ
ة سوم سابق الذکر است که جواب يکه همان آ 6

ة چهل و هفتم که ين آيو همچن. آن گفته شد
ة چهل و هشتم ين آيآورده است، و همچن ياشيع

 .نقل نموده است يلاز حضرت ع ياشيکه ع
  :سورة مدثر 8ة ية چهل و نهم، آيآ

  .)9 -8 :املدثر(﴾ فَذَِلَك َيْوَمِئٍذ َيْوٌم َعِسٌري * فَإِذَا ُنِقَر ِفي النَّاقُورِ﴿
ده شود پس آن روز روز يپور دميچون در ش«

 .»است يسخت
مقصود  :اند که تمام اهل قرآن باتفاق گفته

ک مرد ياز  ينعمان نعمت يول. امت استيق
 يک نفر غاليبنام محمد بن حسن و از  يمجهول

ه ين آيت کرده که از حضرت صادق از ايروا
روز  ،ده و آن حضرت جواب داده که آن روزيپرس

ن ينبوده به ا يکس. امت امام مستور استيق
ه ياول يها سورة مدثر از سوره :ديان بگويراو

است که در مکه نازل شده و اهل مکه همه مشرک 
ا خدا آمده يآحال . امتيو منکر ق بودند

! شان بفهمانديرا به ا يام مهديخواسته روز ق
 .ان بدهدين راويعقل به ا يکم يتعال يخدا
ة يسورة نور که همان آ 55ة ية پنجاهم، آيآ
مکرر  يو نعمان يو چهارم است که مجلس يس

کم که همان ية پنجاه و ين آيچن اند و هم کرده
است که بطالن ) دسورة هو 8ة يآ(ة اول يآ

ة ين آيهمچنو . ن ظاهر شديمتأول يها گفته
 148ة يآ(و سوم  ية سيپنجاه و دوم که مکرر آ

ة پنجاه و ين آيو همچن. باشد يم) سورة بقره
) سورة حج 39ة يآ(ة هفتم يسوم که همان آ

ست معلوم يچ يات براين آيحال تکرار ا. است
 .ستين
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  :حمنسورة الر 41ة ية پنجاه و چهارم، آيآ
 :الرمحن(. ﴾ُيْعَرُف الُْمْجرُِمونَ بِِسيَماُهْم فَُيْؤَخذُ بِالنََّواِصي َوالْأَقَْدامِ﴿

41(. 
ماشان شناخته ين به سيامت مجرميروز ق«

شان گرفته يا يو قدمها يشانيپ يشوند ومو
 .»شود و در دوزخ افکنده شوند

  :ديفرما ية بعد ميو آ
  )43 :الرمحن(﴾ ُب بَِها الُْمْجرُِمونََهِذِه َجَهنَُّم الَِّتي ُيكَذِّ﴿
که  ين است دوزخيشان گفته شود ايبه ا«

 .»کردند يب مين به آن تکذيمجرم
  :ات قبل از آنهم فرمودهيو در آ
  )37 :الرمحن( ﴾فَإِذَا اْنَشقَِّت السََّماُء فَكَاَنْت َوْرَدةً كَالدَِّهاِن﴿
] مانند[پس چون آسمان بشكافد، آن گاه «

 .»ى همچون روغن گداخته شودگل سرخ
امت است و هر کس يات مربوط به قين آيو ا

 .است روشن يفهمد و مطلب يم
ان شاک در يت کرده از راويروا ينعمان يول

ن يه به اين آيا مجهول الحال که اين و يد
مورد  را حضرت صادق حمل نموده که در يروشن

نان از يدانم ا يمن نم. قائم نازل شده است
ا يآ! اند؟ داشته يهه رفتن چه هدفراين بيا

ا يآ! شود؟ ين ميکردن با قرآن بهتر از ا يباز
 .نان جواب خدا را چه خواهند گفت؟يا

  :سورة سجده 21ة ية پنجاه و پنجم، آيآ
﴾ لََعلَُّهْم َيْرجُِعونَ َولَُنِذيقَنَُّهْم ِمَن الَْعذَابِ الْأَْدَنى ُدونَ الَْعذَابِ الْأَكَْبرِ﴿
 )21: السجدة(
چشانيم به ايشان از عذاب  و البته مي«

کمتر قبل از عذاب اکبر قيامت تا 
 .»برگردند به راه حق
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ة ينة آيکه خدا راجع به کفار و فساق بقر
 :قبل

  . )20: السجدة( ﴾َوأَمَّا الَِّذيَن فََسقُوا فََمأَْواُهُم النَّاُر﴿
]  جهّنم[و اّما فاسقان، جايگاهشان آتش «

 .» است
ن ين هميه طبق نظر تمام مترجميترجمة آ

بنام  يت کرده از مجهوليروا يکراجک يول. بود
 يگريجعفر بن عمر بن سالم و او از مجهول د

ک نفر ين عجالن و او از يبنام محمد بن حس
ه ين آيحضرت صادق دربارة ا که از يسائل غال

عذاب  :در جواب فرموده سؤال نموده و آن حضرت
. ر استيبا شمش يهدو عذاب اکبر م يکمتر گران

ن سوره در يو ا يات مکين آياوال، ا :د گفتيبا
خدا به اهل مکه که هنوز  ايمکه نازل شده آ
شناختند چگونه حواله به  يرسول او را نم

ا، مگر يثان!!. داده است؟ يفرض ير مهديشمش
د آن هم عذاب يدان يرا عذاب م يشما امام مهد

اکبر ثالثا، خدا در قرآن مکرر عذاب . اکبر
 26ة يان فرموده چنانکه در سورة زمر آيرا ب

 :فرموده
: الزمر( ﴾فَأَذَاقَُهُم اللَُّه الِْخْزَي ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َولََعذَاُب الْآِخَرِة أَكَْبُر﴿

26( 
پس خداوند خوارى را در زندگى اين دنيا «

به آنها چشانيد، و عذاب آخرت شديدتر 
 .» است

  :فرموده 33ة يو در سورة قلم آ
  )33: القلم(﴾ كَذَِلَك الَْعذَاُب َولََعذَاُب الْآِخَرِة أَكَْبُر﴿
، )خداوند در دنيا(اين گونه است عذاب «

  .»و عذاب آخرت از آن هم بزرگتر است
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- 23 :الغاشية( ﴾فَُيَعذُِّبُه اللَُّه الَْعذَاَب الْأَكَْبَر * َمْن َتَولَّى َوكَفََر إِالَّ﴿
24( 

 .ه روى بگرداند و آافر شودليكن هر آ«
خداوند او را به عذاب بزرگ مجازات 

 »!آند مى
ة يآ(ازدهم ية ية پنجاه و ششم، همان آيآ

 يچ ارتباطيم هيباشد که گفت يم) سورة نمل 62
 .ندارد يبا مهد

ة شانزدهم ية پنجاه و هفتم، همان آيآ
باشد که جواب آن گفته  يم) 8ة يسورة صف آ(

الجارود  يا نقل شده از ابنجيبعالوه در ا. شد
اگر شما « :ملعون که حضرت باقر فقط فرموده

، و »کند يد خدا آنرا رها نمياسالم را رها کن
نشده، حال  ياز مهد يچ سخنينجا هيدر ا
 يچرا در کتاب خود آورده و چرا مجلس يکراجک

چ ين فصل هيدر ا. ميدان يآنرا نقل کرده نم
وجود  يعقولرميز غيچ يلوست، ين ياز مهد يسخن

سورة تغابن  8ة ينکه  دربارة آيدارد و آن ا
  :ديفرما يکه م

  .)8: التغابن(﴾ فَآِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوالنُّورِ الَِّذي أَْنَزلَْنا﴿
د به خدا و رسول او و به يمان آوريپس ا«

 .»ميکه نازل نمود يآن نور
که نازل نموده امام است  يآن نور :ديگو

نبوده از  يا نازل کرده، حال کسخدا امام ر
کذاب بپرسد امام از کدام آسمان از کجا  يراو

فعل  ﴾أَْنَزلَْنا﴿نبوده و  ينازل شده آنزمان که امام
ا خدا در قرآن مکرر کتب يثان. است يماض

 يف فرموده و در سورة شوريرا نور توص يآسمان
  :ديفرما يراجع به قرآن م 52ة يآ
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ا الِْكَتاُب َوال الِْأَميانُ َولَِكْن َجَعلَْناُه ُنوراً َنْهِدي بِِه َما كُْنَت َتْدرِي َم﴿
  )52: الشورى(﴾ َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدَنا

کتاب ) نيا(که  يدانست يتو نم) محمد يا(«
ن يا(ما  يمان کدام است؟ وليست و ايچ

م که با آن يقرار داد يرا نور )کتاب
 .»...م يکن يت ميهدا
به قرآن را واجب شمرده  مانين ايو همچن

  :ن فرموديف متقيچنانکه در سورة بقره در توص
  )4: البقرة( ﴾َوالَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بَِما أُْنزِلَ إِلَْيَك َوَما أُْنزِلَ ِمْن قَْبِلَك﴿
و آنان آه به آنچه بر تو نازل شده، و «

) بر پيامبران پيشين(آنچه پيش از تو 
 .»آورند نازل گرديده، ايمان مى

ت گفته هر کجا ين رواينکه در ايتر ا و عجب
چون  يقرآن نور گفته مقصود امام است، آر

 شتر بهتريد هر چه بينوبت به غلو رس
 يت براين روايدر ا. »أحسنها أکذبها«

سورة  33ة يآ(ست و دوم ية بياثبات قائم آ
را مکرر نموده که ما قبال جواب آنرا ) توبه

 .ميان نموديب
ست و دوم ية بيشتم، همان آة پنجاه و هيآ
است که جواب او داده ) سورة توبه 33ة يآ(

اضافه نموده و  يک مطلب خرافينجا يا يول. شد
ا يد در دنيايب يچون مهد :ديگو ينکه ميآن ا

که يماند تا جائ ينم يا مشرک باقيک کافر و ي
 يمخف ير سنگيدر ز يا مشرکيک کافر و ياگر 

ر يمؤمن ز يآ د کهيشوند آن سنگ به صدا درآ
، يآر :ا او را بکشياست ب يمن کافر و مشرک

 :ديگو ينکه ميگر ايو د. ن استيهم ين اجباريد
 يا باقيدر دن يو نصران يهوديک نفر ي

اند که در  نان قرآن نخواندهيا ايگو :ماند ينم
  :فرموده 14ة يسورة مائده آ
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  )14: املائدة(﴾ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِةفَأَغَْرْيَنا َبْيَنُهُم الَْعَداَوةَ َوالَْبْغَضاَء ﴿
توزي  بين ايشان دشمني و کينه«

 .»ايم تا روز قيامت برانگيخته
  :فرموده 64ة يو در آ
  )64: املائدة( ﴾َوأَلْقَْيَنا َبْيَنُهُم الَْعَداَوةَ َوالَْبْغَضاَء إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة﴿
و بين ايشان عداوت و کينه انداختيم تا «

 .»قيامت روز
ن خرافات مال يتمام ا. گريات ديو آ
اند با خرافات خود  است که خواسته يسازان مذهب

 .ن ببرنديرا از ب اسالم و قرآن
ه ي، ايعنية قبل يآمان ة پنجاه و نهم، هيآ
باضافه . است) سورة توبه 33ة يآ(ست و دوم يب

ام قائم، يت آورده که هنگام قين روايدر ا
ر، و انسان و مار، يو ش گوسفند و گرگ، و گاو

گر در يکدينموده و از شّر  يدر کنار هم زندگ
ت يان را هدايخدا خرافات :د گفتيبا. أمانند

 .دينما
  :15ة ية شصتم، سورة قلم آيآ

﴾ َسَنِسُمُه َعلَى الُْخْرطُومِ * إِذَا ُتْتلَى َعلَْيِه آَياُتَنا قَالَ أََساِطُري الْأَوَِّلَني﴿
  .)16 -15 :القلم(
ات ما يچون آ )پست يبر آن درشت خو(«
 يها افسانه :ديتالوت شود گو) ات قرآنيآ(
ن و مورد يمقصود از ا(ان است ينيشيپ

بر  يبزود) ره بودهيد بن مغينزول ول
روز جنگ بدر بر (م يگذار يم يدماغ او داغ
 .»)وارد شد يدماغ او زخم

ب به قائم آل يمقصود تکذ :گفته يکراجک
 يده از کجاياز او نپرس يمحمد است، حال کس

ات يو بعالوه کلمة آ. يه قائم را درآورديآ
نان هر چه ي، ايآر. جمع و قائم مفرد است

 .اند دلشان خواسته بافته
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  :39و  38ة يکم، سورة مدثر، آية شصت و يآ
ِفي َجنَّاٍت  *أَْصَحاَب الَْيِمنيِ  إِالَّ *كُلُّ َنفْسٍ بَِما كََسَبْت َرِهيَنةٌ ﴿
  )40-38/ دثر امل(  ﴾اَءلُونََيَتَس
است که کسب کرده  يزيگرو آن چ يهر جان«

مگر اصحاب دست راست که در بهشتها 
 .»باشند يم

م يفرات بن ابراه يه روشن است، وليآ يمعن
 :ر نوشته گفتهيبوده و تفس يسواد که مرد کم

عة ما يما و ش ﴾أَْصَحاَب الَْيِمنيِ﴿ :حضرت باقر فرموده

  :نديکه اهل جهنم گو 43ة يو در آ. باشد يم
  )43/  دثرامل(  ﴾لَْم َنُك ِمَن الُْمَصلَِّني﴿
 .»ميخواند يما نماز نم«

عة يش يعنيم يخواند ينماز نم :فرات گفته
که کفار  47و  46و  45ات يم، و در آينبود يعل

  :نديان گويدوزخ
َحتَّى أََتاَنا  *الدِّينِ  َوكُنَّا ُنكَذُِّب بَِيْومِ *َوكُنَّا َنُخوُض َمَع الَْخاِئِضَني ﴿

  .)47-45/  دثرامل(  .﴾الَْيِقُني
م و به روز يگفت ياوه ميان يگو اوهيبا «

 .»ديم تا مرگ ما رسيکرد يب ميجزا تکذ
، ﴾بَِيْومِ الدِّينِ﴿ :فرات گفته يات روشن است، وليآ

ام يا يعني، ﴾أََتاَنا الَْيِقُني﴿ام قائم است، و يوم قي
را از حضرت باقر نقل  يعانن ميقائم آمد، و ا

نا يقيدانسته و  يم يکرده، چون حضرت باقر عرب
ان يعيش :ميم بگوئين نگفته است، ما ناچاريچن

بدتر بودند و  يان عليعين او از شيو معاصر
. اند شان تهمت زدهياند به ا هر چه توانسته

باضافه حضرت . دارکندين آنان را بيخدا مقلد
ة خوب برسد ير آباقر عادت نداشته که به ه

، تا يعنيم، يم، مقصود مائيمقصود مائ :ديبگو
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و اتفاقا در . ن اندازه خودپسند نبوده استيا
 :حضرت صادق فرموده :دين جا فرات گويهم
 .ميمائ 1﴾أُولَِئَك الُْمقَرَُّبونَ*  َوالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴿

  :88و  87و  86ة ية شصت و دوم، سورة ص آيآ
 ِذكٌْر ِللَْعالَِمَني إِنْ ُهَو إِالَّ * ْسأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ َوَما أََنا ِمَن الُْمَتكَلِِّفَنيقُلْ َما أَ﴿

  )88-86/  ص( ﴾َولََتْعلَُمنَّ َنَبأَُه َبْعَد ِحنيٍ* 
خواهم  ينکه من بر رسالتم اجر نميخبر ا«

است،  يان تذکريهمة جهان يو قرآن برا
 .»دانستد يخواه يبعد از هنگام

ن يد و ايگو ين ميسخن را به مشرک نيخدا ا
ت يآمده طبق روا يکاف ياست، ول يسوره مک

را وقت خروج قائم  خبر آن :ديف خود گويضع
 ينيا فکر نکرده که مشرکيآ!! د دانستيخواه

ام قائم مگر يان تا قيمانند ابوجهل و ابوسف
. را خواهند دانست زنده هستند که خبر آن

خرافات افتاد فکر و عقل را  انسان به يوقت
را از  ن خبر مجعوليا ينيو کل. دهد ياز دست م
بن عباس و او از  يبنام عل يفيمرد ضع

ت نموده يمثل خود از حضرت باقر روا يانيراو
 .است
ت کرده از يروا ية شصت و سوم، باز کافيآ
 يث گمراه واقفيخب يحمزة بطائن يبن اب يعل

 يندارد که راوش از هفت امام را قبول يکه ب
  :سورة فصلت 53ة يسؤال کرده از آ

 ﴾َسُنرِيهِْم آَياِتَنا ِفي الْآفَاقِ َوِفي أَْنفُِسهِْم َحتَّى َيَتَبيََّن لَُهْم أَنَُّه الَْحقُّ﴿
ات خود را در آفاق يآ«. )53: فصلت(

شان يخودشان به ا يآسمانها و در جانها

___________________  
مقّربان  اينان. و پيشى گيرندگان آه پيشتازند« -1

 .»هستند] درگاه خداوند[
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شان روشن گردد که يا يم تا برايانينما يم
 .»ا حق استخد

 ،﴾ِفي أَْنفُِسهِْم﴿ :و حضرت صادق در جواب فرموده
َيَتَبيََّن لَُهْم أَنَُّه ﴿ کند تا آنجا که در يمسخشان م يعني

شان يخروج قائم است که بر ا :فرمود، ﴾الَْحقُّ
 .روشن شود که آن حق است از نزد خدا

ر نام يخوانندة باهوش مالحظه کن چگونه در ز
ن ياند، ا کرده يآن بازو پرچم امام با قر

 :نديگو يان نادان مين راوياست، ا يسوره مک
که تو (خدا به رسول خود فرموده به اهل مکه 

وانه و کذاب يرا قبول ندارند و بلکه د
ات قدرت خود را به شما يآ :، بگو)نديگو يم

! د خروج قائم حق استيم تا بدانيده ينشان م
 .وهللانه . دارد يچ مناسبتيه ين سخنيا چنيآ

  :ميسورة مر 75ة ية شصت و چهارم، آيآ
َحتَّى إِذَا َرأَْوا َما ُيوَعُدونَ إِمَّا الَْعذَاَب َوإِمَّا السَّاَعةَ فََسَيْعلَُمونَ َمْن ُهَو ﴿

  )75: مرمي(﴾ َشرٌّ َمكَاناً َوأَْضَعُف ُجْنداً
تا زمانى آه وعده الهى را با چشم خود «

) عذاب(ا ، ي)اين دنيا(يا عذاب : ببينند
خواهند دانست چه آسى ) آن روز! (قيامت

 .» جايش بدتر، و لشكرش ناتوانتر است
است،  ين سوره مکيو ا يات مکين آيا
ات ما يچون آ :فرموده 73ة يدر آ يتعاليخدا

ن آن خوانده شود يبر اهل مکه و مشرک
  :نديگو يم

  .)73: مرمي( ﴾أَيُّ الْفَرِيقَْينِ َخْيٌر َمقَاماً َوأَْحَسُن َنِدّياً﴿
ن ين و مسلميق مشرکيک از ما دو فريکدام«

 .»کوتر استيمقامش بهتر و مجلس او ن
تر  يشتر و قويت ما بين کلمات که جمعيو بهم

ن ياعتناء بودند و مسلم يات قرآن بياست به آ
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که  75ة يرسد به آ يکردند تا م ير ميرا تحق
که يشان تا وقتين استهزاء ايا« :ديفرما يم

ا يو  يويا عذاب دنينند يا را ببوعدة خد
فهمند که چه کس در مکان شر  يامت، آنوقت ميق

، »است و چه کس لشکر و افرادش ناتوانتر است
 يحمزة بطائن يبن اب يقول عل از يکاف يول
خروج قائم  آورده که وعدة خدا يتيث روايخب

کنند  يش آنقدر طول عمر مي، کفار قريعنياست، 
فهمند و به  يوقت متا وقت خروج قائم، آن

ن يا سخن ايآ .رسند يشان ميجة استهزاينت
ن سست و ياخدا چنيآ!! ح استيان نادان صحيراو

جعاالن هر چه ن يا!. ديگو يسخن م يمعن يب
و . اند کرده ياند با قرآن باز توانسته

ت نموده که قول يحمزه از حضرت باقر روا ياب
که  26ة يعزوجل در سورة معارج آ يخدا

  :ديافرم يم
  )26 :املعارج(﴾ َوالَِّذيَن ُيَصدِّقُونَ بَِيْومِ الدِّينِ﴿
 .»ق دارنديآنانکه به روز جزاء تصد«

 .ق به خروج قائم استيمقصود تصد
ة يآ(و پنجم  ية سية شصت و پنجم، همان آيآ

 .است که جواب آن داده شد) قصص 5
ه يچند آ يباز از کتب خراف ينجا مجلسيدر ا

. ات قبل استيهمان مکرر آو مطلب آورده که 
و  يو دوم و س يکم و سيو  يات سيآ يعني

و . و پنجم را مکرر نموده است يچهارم و س
که  ياتيبعد شروع کرده در ابواب نصوص و روا

و  تن و غاليا مجهولين و ين و کذابيجعال
اند و متن آنها  دهيخود تراش يسازان برا مذهب

ر معقول يض و غيگر و ضد و نقيکديتمام مخالف 
کذب و جعل در آنها  يها است و باضافه نشانه

. نموده است نيچنينی نيز باشد، کل يمار يبس
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م بحول قوة يپرداز ياکنون به ذکر آن ابواب م
 .يإله
 

 ناشکال و جواب آ
که وارد  ين همه اخباريا :ديبگو ياگر کس

تماما  :توان گفت يا مين کثرت آيشده با ا
م، اخبار يگوئ است؟ جواب يمجعول و ساختگ

ک درهم يآن به مردمان مجهول الحال هزار خبر 
  :ميگوئ يباضافه م. ارزد ينم
چه « :يعنين جمله، يا »أصل لها ال رب شهرة«
، و »اصل ندارد يکه مشهور شده ول يزيار چيبس
ما . ن قاعده را تمام علماء قبول دارنديا

را  يخود در زمان خود اخبار هزاران نفر
ن اصل و دروغ و مجعول عوام م که بدويديد

فراهم شد که شاه رفت  يبود، مثال چون مقدمات
که به نظر  يت هللا العظميک نفر آيو بنا شد 

ادارة  يبود برا يعموم مجسمة عدالت و تقو
در زبان اکثر مردم  يوارد شود، خبرمملکت 

ه هللا را در يگفت عکس حضرت آ يبود که هر کس م
نفر ناقل و  ونهايليده و ميصفحة ماه د

ن خبر بود با آنکه معلوم يا يو مدع نندهيب
مداران بوده  استيشد دروغ صرف بوده و مجعول س

و  آرده عين مردم شاينکه مثال بيا ايو  ..است
و  ياند که ما وهاب مردم را بدان معتقد کرده

بوده و از کشور عربستان پول  يدشمن عل
 که هر سه دروغ است نه مايم در صورتيريگ يم

را  بلکه خود( يم و نه دشمن عليهست يوهاب
 يناريو نه تا کنون د) ميدان يم ياول دوست عل

م يا گرفته يگر پوليد يا جاياز عربستان و 
 .ران هستمين آخوند ايرتريبلکه فق

از خضر در کتب  يا مثال خبر و اخباريو 
که  يارند کسانين وارد شده است،و چه بسيقيفر
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ده و از او سؤال يا دخضر ر اند فالن کس يمدع
 از ل رايکم ير دعايحضرت ام ايو  نموده است،

ار يه چه بسيمرشدان صوف. کرده است خضر نقل
باشند و خرقة خود را از  يت خضر ميرؤ يمدع

ار يدانند و چه بس ياو گرفته و منتسب به او م
ده و از يرا د ن خضرين و بلکه ائمة ديمقدس

که تماما يدر صورت. اند نقل کرده ياو مطالب
قرآن  ياست، اگر مسلمان قرآندروغ و مخالف 

تواند اخبار خضر را  يرا قبول دارد نم
اء محمد يرا قرآن به خاتم انبيرد، زيبپذ

قبل از تو همه مرده  يبشرها: ديفرما يم يمصطف
 يباق ينمانده است و کس يباق ياند و کس

 34ة ياء آيچنانکه در سورة انب .ستين يماندن
 :ديفرما يم

 :نبياءاأل(﴾ َوَما َجَعلَْنا ِلَبَشرٍ ِمْن قَْبِلَك الُْخلَْد أَفَإِنْ ِمتَّ فَُهُم الَْخاِلُدونَ﴿
34(.  
قبل از تو  يچ بشريه يما برا) محمد يا(«

ا يم، آيا قرار نداديبقا و ماندن در دن
 .»!هستند؟ يگران ماندنيد يرياگر تو بم

ة يم چنانکه در آيريم يو همه م. ريالبته خ
 :ديفرما يبعد م

  )35: نبياءاأل(﴾ كُلُّ َنفْسٍ ذَاِئقَةُ الَْمْوِت﴿
 .»هر نفس چشندة مرگ است«

دن خبر يدن با چشم بهتر از شنيباضافه د
 باشد يم

نم ک يرا نقل م يا هيشما قض يبرا :سندهينو
ک شب و يکه پانصد نفر مرد عاقل مسلمان در 

قائم  يدن امام زمان مهديد يک مجلس مدعي
 35ر درسن ين است که حقيه ايو آن قض. شدند
ا و عمامه ساکن قم بودم با قبا و عب يسالگ

رفتن به  يرفتن بندر بوشهر برا به وعازم شدم
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دم به شهر آباده که يهند، چون حرکت کردم، رس
اول مغرب هوا  راز،ين اصفهان و شياست ب يشهر

در شدت سرما، هم سفران ما هجوم کردند به 
ة يو اغذ يدن چاينوش يبرا يا خانه داخل قهوه
خواستم اول نماز  يسنده مينو يگرم، ول

در  :بخوانم، لذا از مسجد سؤال کردم گفتند
با و يار زياست بس يخانه مسجد کوچة جنب قهوه

داخل  نکهيمن به طرف مسجد رفتم تا ا. خوب
پانصد نفر (ار يت بسيدم جمعيمسجد شدم، د

مه وه نماز مغرب را خوانده) شتريبلکه ب
برق  يدن موعظه و چراغهايشن ياند برا نشسته

 يمسجد را هم روشن ساخته و سماور بزرگ چائ
و  خواندم، من با عجله نماز را .جوشد يهم م

باشند؟  ين مردم منتظر چه ميبعد سؤال کردم ا
همه منتظر واعظند و  :در جواب گفتند

ست چه يد و معلوم نيمتأسفانه واعظ رفته اقل
ال کردم يمن نزد خود خ .برسد نجايبه ا يساعت

ات ياز آ هللا لىقربة إبروم منبر و چند کلمة 
رت مردم بطور اختصار يبص يبرا يد إلهيتوح

با حدود يبهرحال منبر رفتم و تقر. ان کنميب
 يو ارزشمند برا يار عاليم ساعت مطالب بسين
ان ياز قرآن ب يات چنديشان ذکر کردم و آيا

ن ما درصدد يماشچون ممکن بود  يداشتم، ول
حرکت باشد با عجله از منبر فرود آمدم و 

ن عازم حرکت است تا يدم ماشيروانه شدم و د
مردم مسجد از سخنان من . سوار شدم حرکت کرد

ن يار لذت برده بودند، و چون از منبر پائيبس
ار يد بسين سيا :گر گفتنديکديآمده بودم به 

ما به صد  يهايکرد و از منبر يخوب سخنران
به مدت ده شب  درجه بهتر است، خوبست او را

ض سخنان خود يم تا مردم را به فيدعوت کن
پس از خروج من از مسجد چند نفر . برساند

آنان به . جستجو و دعوت من يبرافرستند  يم
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پرسند  يدوند و از هر کس م يسرعت به هر طرف م
خانة جنب مسجد را هم  وهمه جا بلکه آن قهوه

ابند، ي ياز من نم يچ خبريه يکنند ول يجستجو م
ن آقا به يست ايمعلوم ن :نديگو يخود م شيپ

 ا بهين، بشرق رفته يا به زميآسمان رفته 
ابند و ي يروند مرا نم يبهرحال بهر طرف م .غرب

گردند و به  يکنند، لذا به مسجد برم يدا نميپ
ن آقا همان امام يکنند که ا يمردم اعالم م

ارتش را ياق زيشتا يزمان بوده که ما عمر
ده يب گرديم، و پس از خروج از مسجد غايداشت

کنند به  يشان و مردم بنا مياست، و لذا ا
اظهار تأسف خوردن و ناله کردن و بر سر و 

آقا،  يا :اد کردن کهيه و فرينه زدن و گريس
 يمسجد ما آمد م، بهيت شويفدا ،امام زمان يا

و تا صبح در مسجد . ميو ما تو را نشناخت
آنجا تلگراف  يو علما رازيو به ش. نالند يم

خبر دادند که امام زمان  يکردند و دست جمع
نموده و  ينرا شب گذشته آمده مسجد و سخن

راز ين خبر در شيا. ده استيب گرديدوباره غا
دا کرد و در تمام منبرها از قول يشهرت پ

آباده که امام زمان را  يپانصد نفر اهال
خوانها با آب  روضه يهر منبرر اند، د دهيد

. دادند يوتاب گفتگو کرده و به مردم مژده م
ن يشدم، ا يراز وارد ميمن چون در مساجد ش

ان يجرئت ب يدم وليشن يها ميمنبر اخبار را از
کتاب خود را پر کند از  يحال مجلس. نداشتم
کجا يکه ما  يک نفر مجهول الحاليک نفر يقول 

شما به . ميديم و شنيديپانصد خبر آنرا د
نظر  »ومن آبائه يالنصوص من هللا تعال« :ابواب

انش تمام ثقه و معلوم يکه راو يک خبري. ديکن
 !!.ان آنها وجود ندارديالحال باشد در م
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 ومن آبائه يالنصوص من هللا تعال ابواب
 ص يخبار النبما ورد من أخبار هللا وأباب 

 مةو العا بالقائم من طرق الخاصة
از مرد مجهول  يرده نعمانت کيخبر اول، روا

بنام  يگريبنام احمد و او از مجهول د يمهمل
بنام احمد بن  يگريل و اواز مجهول دياسماع

و او  بنام هدبه يگريمنصور، او از مجهول د
مجهول  از بنام سعد و او يگريمجهول د از
اد و او از مجهول يبنام عبدهللا بن ز يگريد
ز مجهول بنام عکرمه بن عمار، و او ا يگريد
بنام اسحاق، و او از انس بن مالک که  يگريد

و . دانند يف و کذاب ميعه او را ضعيش يعلما
 يشان بقول علما نان و ضعفيمجهول بودن ا

ن است يو أما متن آن ا. عه استيرجال خود ش
فرموده که  -صلى هللا عليه وسلم- که رسول خدا

ما پسران عبدالمطلب سادات و بزرگ اهل بهشت 
و فاطمه  يو خود و حمزه و جعفر و عل. ميهست

حال . را نام برده است ين و مهديو حسن و حس
ل ين قبياز ا :ديان بگوين آقايست به اين يکس

ن يهم. ده دارديد، چه فايات صدها بشمريروا
توجه به خدا،  يات باعث شده که مردم بجايروا

ا يآ. اند متوجه مخلوق شده و به شرک افتاده
 را حجت يانين راويت با چنيوان ريتوان ا يم

اء و ياز انب ين همه مردانيوبعالوه ا. دانست
در شأن  ياتيم که در قران آيمانند مر يزنان

چکدام بزرگ اهل بهشت يشان نازل شده هيا
حمزه و جعفر از بزرگان اهل  يستند، ولين

 !!.بهشت هستند؟
 يخبر دوم، عالوه بر ضعف سند، متن آن خراف

هر کس از قائم تخلف کند  :ديگو يرا مياست ز
د و يشما خود را به او برسان به هالکت رفته و

. فة خداستيبرف باشد و او خل ياگرچه بر رو



 فهرست مطالب

م که يان کرديب 22ما در ص  :ديسنده گوينو
 .فه ندارديخدا خل

و هم ضد قرآن و هم  يخبر سوم، هم خراف
مثال . ند که از مشرک بدترندا انش از غالتيراو

خدا خطاب کرد به محمد  :ديگو يت مين روايدر ا
حجت  يو عل يشدم تو بندة من باش يکه من راض

البالغه  که قرآن و نهجيمن باشد در حال
. ستيحجت ن يغمبران کسيپس از پ :ديگو يم

گران بندة يست که دين يباضافه مگر خدا راض
 -عليه السالم- ميا حضرت ابراهياو باشند، و آ

صلى هللا - به محمد اء بزرگ که خداير انبيو سا
شان اقتداء يدستور داده که به ا -عليه وسلم

  :فرموده 90ة يد و در سورة انعام آينما
 )90: األنعام(﴾ فَبُِهَداُهُم اقَْتِدْه﴿
 .»شان اقتداء کنيت ايبه هدا) محمد يا(«

شان بندة او يکه ا ستين يمگر خدا راض
 125ة يکه خدا در سوره نساء آيباشند، در حال

  :ودهفرم
 )125: النساء( ﴾َواتََّخذَ اللَُّه إِْبَراِهيَم َخِليالً﴿
 .»و خداوند ابراهيم را دوست گرفت«

ان ين راويست اين ث عقالنیين حدياصال جمالت ا
اند چگونه  اند نتوانسته چون عوام بوده

 يلة عليت آمده که بوسين روايببافند، در ا
 !!.دشو يز داده مييطان از حزب هللا تميحزب الش

 يانيث چهارم، عالوه بر مجهول بودن راويحد
د بن مسلم يمانند عبدهللا بن محمد الصائغ و ول

و . يهوديرسد به کعب األحبار  ينها مير ايو غ
بهم بافته،  يست چه مهمليمتن آن هم معلوم ن

شوند  يعشر منقض ياثن يچون خلفا :ديگو يم
شان را يد که خدا عمر ايآ يم يا طبقة صالحه
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عشر را  ياثن يشود خلفا يکند، معلوم م يد مايز
 .صالح ندانسته است

که مشترک  يميت کرده از تميروا ث پنجم،يحد
و . يميست کدام تمي، و معلوم نيا ن عدهياست ب

ست، يهزار ساله ن ياز مهد يأما متن آن سخن
ن عدالت را ياز اوالد حس يشخص :ديگو يبلکه م

ن سخن يا، اگرچه ايخواهد ساخت در دن يجار
 .ستيز موافق قرآن نين

ه دارد يمجهول الهو يانيث ششم، راويحد
ن يو حس يل الصواريمانند محمد بن اسماع

 :ديگو يأما متن آن م و. عيس بن ربياالشقر و ق
در مرض وفاتش  -صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا

 امت البد يبرا يفاطمه قسم خورد که مهد يبرا
خورد که او از  و ناچار است و دو مرتبه قسم

صلى هللا - که رسول خدايدر حال. اوالد تو است
کرده از قسم خوردن به  يخود نه -عليه وسلم

خدا را در معرض قسم  :ديگو ياسم خدا و قرآن م
فاطمه که بدون قسم  يد، آن هم براياورين

نان معتقدند فاطمه سخن يا ايگو. قبول دارد
 .رسول خدا را بدون قسم قبول نخواهد کرد

مانند حفار  يت کرده مجهوليث هفتم، روايحد
 يگريبنام عثمان از مجهول د يگرياز مجهول د
رسد به عبد الرحمن بن  يقالبه تا م يبعنوان اب

صلى - پدرم گفته رسول خدا :ديکه گو يليل ياب
 يبر پرچم را بدست عليروز خ -هللا عليه وسلم

داده و خدا بدست او فتح نموده، سپس ذکر 
تا  را ير و بعض فضائل عليز غدنموده رو

ه نمود، گفته شد يغمبر گريسپس پ :دينکه گويا
ل به من يجبرئ :؟ فرموديکن يه ميچه گر يبرا

کنند و او را از  يخبر داد که به او ظلم م
 يکشند، ول يمکنند و فرزندش را  يحقش منع م

ن ظلمها زائل گردد و يام کند ايقائم ق يوقت
ل گشته و يد ذلشاننيکه بدخواه ا يکسان
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 :ديمؤلف گو. تا آخر. اد گردنديمداحانشان ز
اد يامده مداحان زيزمان ما هنوز قائم ن يول

د يأما با. مشغولند يو شب و روز به ثناخوان
 و آن را از ينه ين اسالم از مداحيدانست که د

-  غمبريده است چنانکه سنت پيت ناميعمل جاهل
ا ين و گون مطلب روشيبه ا -صلى هللا عليه وسلم

 .باشد يم
ان ياز راو يث هشتم، عالوه بر ضعف بعضيحد
چون  :ديگو يرا ميمتن آن مجعول است، ز ،آن
کشته شد مالئکه ضجه زدند  -عليه السالم- نيحس

ن شده يدة تو چنيا با برگزيخدا :و گفتند
شان ي، خدا قائم را به ا)يخبر ندار ايآ(

 ن مطلب را از حضرت صادق نقليو ا. نشان داد
مگر به  :ديشان پرسيد از اي، با!نموده است

ن کردند، يشده که مالئکه چن يحضرت صادق وح
صلى - دانند که پس از رسول خدا ينان نميا ايآ

ا مگر يد، و ثانيقطع گرد يوح -هللا عليه وسلم
اند  ن زندهيد هنوز قاتالن حسيايقائم ب يوقت

لة قائم يخدا بوس :ديگو يت مين روايکه در ا
ان ين راويا!. رد؟يگ ين انتقام ميالن حساز قات

ز ياند چه چ اند نتوانسته چون عوام بوده
 .بسازند و ببافند
ت کرده احمد بن محمد بن يخبر نهم، روا

از عباد بن عباد که  يبشار از مجاهد بن موس
مجهول از ن مردم يا اخبار ايهمه مجهولند، آ

 !.کند يرا ثابت م يزيگر چه چيکدي
ان، متن آن يه بر ضعف راوخبر دهم، عالو

صلى هللا عليه - غمبريپ :ديگو يرا ميمهمل است، ز
ب يبه خدا قسم خورد که البته قائم، غا -وسلم

خدا را در  :نديکه اکثر مردم گويگردد تا جائ
ان ين راويد از ايبا. ستين يآل محمد حاجت

بوده  ياجيمگر خدا را به آل محمد احت :ديپرس
! دارد؟ ياجيحمد احتر آل ميا به غياست؟ و 
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شود،  يتر م ن مزخرفياز ا يد سخنيشما مالحظه کن
فکر خود ندانستند  يسندگان بيان و نويراو يول

ن کتب و يعه ايش يا علماياند، آ که چه آورده
ن يدر ا! اند؟ ن اخبار را مطالعه نکردهيا

گر يهرکس قائم را درک کند، د :ديگو يت ميروا
ن يد از ايندارد، با يبه او راه طانيش

ندارد، مگر او از  يچگونه به او راه :ديپرس
اء باالتر است، و مگر او از اصحاب ياصحاب انب

طان يباالتر است که ش -صلى هللا عليه وسلم- محمد
طان قسم خورده که يش !شان راه بود؟يرا به ا

کشاند چنانکه در سورة ص  يهمه را به گمراه
  :ميخوان يم 82ة يآ

  )82/  ص(﴾ ِتَك لَأُغْوَِينَُّهْم أَْجَمِعَنيقَالَ فَبِِعزَّ﴿
قسم بعزتت که تمام :) طان به خداگفتيش(«
 .»کنم يشان را گمراه ميا
 -عليه السالم- به وسوسة او حضرت آدم يو حت
 121ة يان افتاد، چنانکه در سورة طه آيبه عص

 :آمده که
  )121/ طه (  ﴾َوَعَصى آَدُم َربَُّه فََغَوى﴿
پس  .دگارش نافرمانى آردو آدم از پرور«

 .»گم آرد راه را
بنام  يت کرده از مجهوليازدهم، روايخبر 

بنام وهب  يخوان مبارک بن فضاله، او از قصه
نکه سالها از زمان ابن يبن منبه و او با ا

ت يعباس متأخر بوده بطور مرفوع از او روا
 :فرمود -صلى هللا عليه وسلم- کرده که رسول خدا
نزاع مالئکه در  :ديز من پرسشب معراج خدا ا
دانم تا آخر،  يا نميخدا :چه بود؟ گفتم

ان باشد ياست که خدا کند از جعل راو يمطالب
 ين مطالبيم چنيم حکيعل يوگرنه رسول خدا

است که آنها را  يتعجب از مجلس. ديگو ينم
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ام يق يها از نشانه يکيباضافه !. کند يه ميتوج
 255در سال  ام صاحب زنج شمرده کهيرا ق يمهد

نکه يام کرد و بصره را خراب نمود با ايق
ام کرده يشتر است که صاحب زنج قيهزار سال ب

ن يشود ا ي، معلوم م!امده استين يمهدو هنوز 
 !خبر در همان سالها مجعول و ساخته شده است

ت يزدهم، عالوه بر مجهوليخبر دوازدهم و س
 .ان مطلب متن ضد قرآن استيراو

ت شده از يپانزدهم، رواخبر چهاردهم و 
اد که هر دو از يمحمد بن جمهور و سهل بن ز

نان يد ينام و از بدکذابان معروف و ب
کس قبل از  هر :ديگو يو متن آن م. باشند يم

د، به او اقتداء يام نمايآنکه قائم ظهور و ق
تر  يامبر و از تمام امت گراميق پيکند، او رف

از ظهور  اوال، قبل :شان گفتيد به ايبا. است
ا، چگونه ياو چگونه به او اقتداء کنند ثان

ده و رفتار او را ندانسته يکه او را نديکس
ا يآ. ن امت استيبه او اقتدا کرده بهتر

 !!. شود؟ ين دو خبر ميباالتر ازا يانيهذ
  )4: الفرقان(  ﴾ إِنْ َهذَا إِلَّا إِفٌْك افَْتَراُه﴿
  .»اين فقط دروغى است آه او ساخته«
الگو و اسوة شما  :وه خدا فرمودهو بعال
  :است -صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا
 )21: األحزاب(﴾ لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرُسولِ اللَِّه أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ﴿
] روش و رفتار[يقينًا براى شما در «

 .» پيامبر خدا الگوى نيكويى است
خبر شانزدهم و هفدهم، عالوه بر ضعف 

 :نديگو يرا ميست زيح نيا صحان، متن آنهيراو
ن يشود از د يم يباعث گمراه يبت مهديغ

 .خودشان
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ا فروع ياز اصول و  يمگر مهد :د گفتيبا
. ن لطمه بخوردين است که بفقدان او ديد

ن اخبار هم مجعول است و هم يمعلوم شد تمام ا
 .مکرر

ست و دوم، عالوه بر ضعف و يجدهم تا بيخبر ه
ح و بلکه قول ير صحيان مطلب غيت راويمجهول

 يهر کس در امر مهد :نديگو يرا ميزور است، ز
شک کند، کافر است، و هر کس منکر او شود، 

. شده است -صلى هللا عليه وسلم- منکر رسول خدا
چرا کافر شده مگر وجود  :نبوده بپرسد يکس

 ن است؟يا ارکان دين و ياز اصول د يمهد
ن ياگر راست باشد تابع د يا مهديآ :ديبگوئ

اگر تابع اسالم است  ؟نيا خود دياسالم است 
 ير اتباع اسالم باشد، اگر کسيد مانند سايبا

باشد  ين اسالميا مصلحياز علما و  يکيمنکر 
در سورة  يتعال يخدا ل؟يا کافر است بچه دليآ

  :فرموده 136ة ينساء آ
الَْيْومِ الْآِخرِ فَقَْد َضلَّ َوَمْن َيكْفُْر بِاللَِّه َوَمالِئكَِتِه َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه َو﴿

  .)136: النساء(﴾ َضالال َبِعيداً
هرکس به خدا و مالئکة او و کتب و رسوالن «

امت کافر شود او گمراه ياو و به روز ق
 .»دور از حق ياست بگمراه

ن يه حدود کفر را معين آيدر ا يحق تعال
گر يز موجب کفر است ديکرده که انکار چه چ

و من « :کرده و نفرمودهن ياز امام يادي
ة يز در سورة بقره آيو ن .»کفر باألئّمةي

  :فرموده 177
﴾ َولَِكنَّ الْبِرَّ َمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوالَْمالِئكَِة َوالِْكَتابِ َوالنَّبِيَِّني﴿
 .)177: البقرة(
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بلكه نيكوآار آسى است آه به خدا و روز «
ب و پيامبران قيامت و فرشتگان و آتا

 »ايمان آورد
از امام ننموده است، و لذا تمام  ياديو 

عه را قبول ندارند ياهل سنت که ائمة ش
خبر  يان عوام بين راويا ايحال آ. مسلمانند

مان را ياز قرآن حق دارند حد و حدود کفر و ا
ان يشود راو يمعلوم م!! اد کنند؟يا زيکم و 

به  يتقادبه قرآن بلکه اع ياخبار اعتنائن يا
اند از خود به  آن نداشته و هر چه توانسته

   :د گفتيبا. اند ن خدا افزودهيد
  .)21: األنعام(﴾ َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً أَْو كَذََّب بِآَياِتِه﴿

آيست ستمكارتر از آسى آه بر  و«
خداوند دروغ بندد تا مردم را از روى 

 .»د؟نادانى گمراه آن
ست و ششم، همان يست و سوم تا بيخبر ب

ان گذشته بلکه يمانند راو يان مجهوليراو
و سهل بن  يسيبدتر مانند محمد بن هاشم الق

نان يو عمران القطان و مانند ا يتمام البصر
ر و يا خياند  ست وجود داشتهيکه اصال معلوم ن

ن يا و أما متن. تسا يجعل هن نامها هميا
و . اخبار گذشته است اخبار تکرار همان

 يد، چون مهديگو يات مين روايباضافه در ا
 ين از او راضين آسمان و زميمبعوث شود ساکن
بندگان، عبادت داخل شود و  يشوند و در قلبها

او قطرات باران نازل و  يد برايايچون او ب
د از يبا. ن بذر خارج شودياو از زم يبرا

 يراض سمان چطور از اوآن يساکن :ديشان پرسيا
ستند و مگر ين يشوند مگر اکنون از او راض يم

و در قلب مردم !. کند يز مسلمان ميآنها را ن
او  يچه؟ و چرا فقط برا يعنيعبادت داخل شود 
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امده يقطرات باران نازل شود و اکنون که او ن
نها يشود؟ ا يچه قطرات باران نازل م يبرا

ان جواب آنها ين راويد اياست که با يسؤاالت
 .بدهند را

، عالوه بر ضعف و جهل ست و هفتميخبر ب
بن قادم، متن آن مخالف  يان مانند عليراو

ه است يعشر يات اثنيه و مخالف روايمذهب امام
 - صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا :ديگو يرا ميز

 .يه اسم أبيو اسم اب ياسمه اسم« :فرموده
نام او نام من و نام پدرش نام پدر ) يمهد(

. نام او محمد بن عبدهللا است يعني .»من است
در . ستين يمهد يمحمد بن الحسن العسکر يعني

 ين مضمون است که مهدين خبر به ايبحار چند
عه يش يحال آخوندها. نامش محمد بن عبدهللا است

شان است جمع يکه بر ضرر ا يچرا خبر
تشبث بکل يق يالغر :د گفتيبا!!. اند؟ نموده

 .شيحش
ام،  يست و نهم و سيب ست و هشتم ويخبر ب

 يحيان آنها مطلب صحيعالوه بر مجهول بودن راو
صلى - رسول خدا :ديگو 30و  28در خبر  .ندارد

است از اهل  يمرد يمهد :فرموده -هللا عليه وسلم
تواند باستناد  يم يديهر س :د گفتيبا. تميب
 يم 29در خبر . ام کنديل اخبار قين قبيا

را از گردن شما  يذلت رق و بندگ يمهد :ديگو
است، اگر  ين سخن نامربوطيو ا. دارد يبرم

ست، و يد که در آن ذلت نيگو يرا م خدا يبندگ
ستند تا او آزاد ين ياگرنه، مردم بندة کس

 يفياند تعر ان فقط خواستهين راويا. کند
 .بخرج دهند يبکنند و تملق

از  يآن فرد مجهول يکم، راويو  يخبر س
 يبن منبه که شخص گر و او از وهبيمجهول د

و اوهم از ابن عباس که ابن  پرداز بوده، قصه
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از اوالد من  يعباس قسم خورده است که مهد
 :ديد پرسيبا. است يست بلکه از اوالد علين
بوده  يو سر يمخف ن اندازهيا ن اسالميا ديآ

و . شود يده مياست که با قسم ابن عباس فهم
س وهب قسم خورده، پ يبعالوه ابن عباس برا

گران که قسم ابن عباس را ين و ديريسا
 !.ست؟يفشان چياند تکل دهينشن

است که هرگاه  يو سوم، خبر مبهم يخبر س
ت رسول طلوع کند و محل ياز اهل ب يا ستاره

نظر مردم و مورد اشاره گردد ملک الموت او 
 ين راوينبوده از ا يرا قبض روح کند، حال کس

 يمهد به يث چه ربطين حديبافنده بپرسد ا
پر حجم شدن کتاب و  ين خبر برايا ،يآر. دارد

 يگريجة ديگول خوردن عوام خوب است و نت
 !.ندارد

دارد زشت، عالوه بر  يو چهارم، مطلب يخبر س
 ن است که رسول خدايان، و آن مطلب ايضعف راو

طالب  يبه جعفر بن اب -صلى هللا عليه وسلم-
 را بشارت دهم؟ او تو يخواه يا ميآ :فرمود

 - صلى هللا عليه وسلم- ، رسول خدايبل :گفت
ل نزد من بود و مرا خبر داد که يجبرئ :فرمود

دهد  يز را ميچه چ(دهد  يآن کس که به قائم م
ا يآة تو است، ياو از ذر) معلوم نکرده

 يکس او :نه، فرمود :او، گفت تسيک يدان يم
ش ينار است و دندانهاياست که صورتش مانند د

ق نار يرش مانند حريو شمشمانند اره است 
شود درحالت ذلت و از کوه  ياست، داخل کوه م

ل او يکائيل و ميرون رود در حال عزت، جبرئيب
خوب  :ديسنده گوينو :اند را در پناه گرفته
ن عبارت نظر کند که چه ياست خواننده در ا

ده است، يبهم بافته که خود هم نفهم يمزخرف
ل و يو جبرئ -لمصلى هللا عليه وس- فقط رسول خدا

را ابزار دست خود  -السالم ماعليه- ليکائيم
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پناه  يست براين ياخدا کافيقرار داده، آ
شان مگر يا ايآ. دهد يل پناه ميدادن که جبرئ

صلى هللا عليه - غمبريدانند که پس از پ ينم
 !.شود؟ ينازل نم يل بر کسيجبرئ -وسلم

مجهول از حضرت  يانيو پنجم، راو يخبر س
ن به حضرت ياند که موجب توه کرده يتيواباقر ر

در  يحضرت موس :ديگو يعمران است که مبن  يموس
نظر کرد و مقام قائم آل محمد  ةتوراسفر اول 

ا مرا قائم آل محمد قرار يخدا :د و گفتيرا د
شد که او از نسل احمد است،   ده، به او گفته

د و يسپس در سفر دوم نظر کرد و مانند آنرا د
ا مرا قائم آل محمد قرار ده، يخدا :گفت باز

باز همان جواب به او داده شد سپس در سفر 
د و همان يسوم نظر کرد و باز مانند آنرا د

. ديتقاضا را تکرار کرد و همان جواب را شن
مرد جاهل ک نفر يسخن را دربارة  نيا ايآ
ست که سه مرتبه ين نيند توهياگر بگو يفهمان

ده ينکه جواب شنيارمعقول کرد و با يغ يتقاضا
ان از ين راويدانم ا يمن نم!!. باز مکرر کرد؟

اند  داشته يچه غرض ين به رسوالن إلهيتوه
ن قائم اگر راست باشد، خود او يباضافه ا

مان آورد و گرنه کافر يا يد به حضرت موسيبا
 .است

و دوم است که  يو ششم، مانند خبر س يخبر س
 ير خبر سن خبر و دي، در ايعني. ضد قرآن است

که سهوا از قلم ما افتاد و ذکر آن (و دوم 
و نماز خلف  يسينزول ع) ميرا فراموش کرد

عالوه بر . را خبر داده که ضد قرآن است يمهد
 .انيضعف راو
که کشف الغمه  ياتيو هفتم، روا يخبر س

ث يکه چهل حد يم اصفهانينع يمکرر کرده از اب
و نقل کرده  يث مکررة قبليمانند هماناحاد

 ينکه خود او مهديبا ا. ن نموده استيکلوخ چ
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اصال دوازده امام  يعنيرا قبول ندارد، 
بلکه او فقط جمع . را قبول ندارد يانحصار

ف باشد و چه مورد قبول و يث نموده، چه ضعيحد
 .ا مردودي

ل سنت هم از اهل سنت و ايبهرحال، ابونع
ان مجهول يث مجعوله از راويز مانند احادين

از  يا تعجب است عده. اند اد نقل کردهيالحال ز
عه يان شياز اخبار راو يارياهل سنت بس يعلما

عه همان اخبار را از ياند و ش را نقل کرده
ل بر صحت مطالب خود قرار يآنان گرفته و دل

م ينع يث ابين چهل حديحال در ا. دهند يم
را  ياليخ يبودن مهد ياست که خراف ياخبار

 3و  2 و 1مثال در خبر  .سازد يروشن و مبرهن م
است کند ياگر عمر کند و کم ر يآورده که مهد

 يحال کس. انه سال استيهفت، وگرنه هشت و 
اند  ه کتب را پر کردهمه نيا ايآ :د بپرسديبا
سرخرمن  يها نگو وعده همه بگو و نيا و

 يسال انتظار بکشند براد که هزاران يا داده
تمام مدت در  يعنياست کند، يکه هفت سال ريکس
ا، جهان مملو از ظلم و جور باشد يدن

دل خود را  يچ عاقليا هيهفت سال، آ يباستثنا
ن وعده؟، چه برسد به رسول  يکند به ا يخوش م

 يمهد :ديگو 6و  5و  4و در خبر . ميحک يخدا
 هد کيگو يم 5از ولد فاطمه است و در خبر 

صلى هللا - رسول خدا يماريحضرت زهرا درموقع ب
کرد، رسول  يه ميبستر او گر يباال -سلمعليه و

چرا  :دوبه او فرم -صلى هللا عليه وسلم-  خدا
ترسم پس از  ينکه ميا يبرا :؟ گفتيکن يه ميگر

که  يا زن عاقليآ. سرپرست بمانم يع و بيتو ضا
به دست  بر خدا دارد و مقدرات خود را يتوکل
ن سخنان يبستر پدر چن يداند باال يم ميحک يخدا

ا با سخنان خود موجب يد، آيگو يم يناقص
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آنهم فاطمه ! گردد؟ يشتر پدر خود ميب يناراحت
 يدانشمند و شجاع مثل حضرت عل يکه شوهر يزن

تر و  ميا فاطمه خدا را رحي، آ!دارد؟
 - صلى هللا عليه وسلم- مهربانتر از رسول خدا

 !.داند؟ ينم
بنام  يا هياز قر يمهد :ديگو يدر خبر هفتم م

است که  ين ضد اخباريکند، و ا يمام يکرعه ق
و در . کند يام مياز مکه و در مکه ق :ديگو يم

ان يرا ب يمهد يصفات جسمان 11و 10و 9و  8خبر 
 يخال يکند که مثال بر گونة راست مهد يم
باشد و صورتش مثل ستاره و برافروخته است،  يم

. باشد ياو برگشته م ينيو ب يرنگ او رنگ عرب
من  :ديتواند بگو يم يصفات نيکه هر کس با چن

نجا به قد و قامت يبهرحال در ا. هستم يمهد
آورده که شأن  ييرهايپرداخته و چ يمهد

ن يد است چنيبع -صلى هللا عليه وسلم- امبريپ
 يدندانها :ديگو 13و در خبر . فرموده باشد

او باز است و  يشانياو از هم جدا و پ يجلو
بر دوازدهم و در خ. کند ين را پر از عدل ميزم
 يسلطان روم از آل هرقل است و مهد :ديگو يم

سواد  يب ينبوده به راو يامام مردم است، کس
ن روم و هرقل صدها سال است از يطسال :ديبگو

دا نشده است و يپ ياند و هنوز مهد ن رفتهيب
م که اهل ين مطالب را از حافظ ابونعيا يمجلس

 يمهد سنت بوده نقل کرده است تا کامال وجود
ف يکه مطالب ضعيرا اثبات کرده باشد، در حال

و در خبر . ف استيکس نقل شود ضع هر از
مبعوث شود امت  يپانزدهم آورده که چون مهد

 يان به زندگيرسد و چهار پا يبه نعمت م
. کند ياه خود را خارج مين گيپردازند و زم يم

اه خود را ين، گيا اکنون زميآ :ديد پرسيبا
  کند؟ يخارج نم
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صلى هللا عليه - رسول خدا :ديگو يم 16درخبر و 
است که در  يابر يسرمهد يباال :فرمود -وسلم

 يمهد :کند يندا م يک نفر مناديداخل آن ابر 
فه يو مسلم است که خدا خل. فة خداستيخل

را يم زين مطلب را ذکر کرديندارد و ما قبال ا
خدا نه وفات کرده و نه مسافرت نموده و نه 

رد، بلکه ين بگيخود جانش يا برامکان دارد ت
فه يخل يفه بمعنايدر قرآن مکرر، کلمة خل

 17و در خبر . فه هللاين آمده است نه خليالسابق
 يسر او ملک يد در بااليايب يچون مهد :ديگو

و در خبر . است ين مهديکند ا ياست که ندا م
مبعوث شود ساکنان  يچون مهد :ديگو يم 18

 يال را بطور مساوو او م يآسمان از او راض
قبل از  :ديگو 19و در خبر . کند يم ميتقس

کند  يت من پادشاهياز اهل ب يامت مرديساعت ق
ستم يو در خبر ب. دين را عدل و داد نمايو زم

 :فرمود -صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا :ديگو
ن ضد اخبار يو ا. ابوعبدهللا است ية مهديکن
القاسم و ة او ابويکن :ديگو يگر است که ميد
نان از گفتن يشود ا يمعلوم م. ر آن استيا غي

 .ض هم ابا ندارنديضد و نق
- رسول خدا :ديگو يکم ميست و يو در خبر ب

اسم او اسم من و  :فرمود -صلى هللا عليه وسلم
پس، معلوم . اسم پدر او اسم پدر من است

موعود محمد بن الحسن قائم  يشود آن مهد يم
 :ديگو يم 24و  23و  22 يو خبرها. ستيان نيعيش

 يعطا کرد و ن عدل و داد خواهديدر زم يمهد
ست و پنجم يو در خبر ب. باشد ياو گوارا م

 :فرمود -صلى هللا عليه وسلم- د، رسول خدايگو يم
ت يکند و به شهر ب يهفت سال کار م يمهد

 نيهفت سال ا ياوال برا. دينما يالمقدس نزول م
و . موهون است يإله يها ها و حواله وعده همه
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در  :ديگو ياست که م ين خبر ضد اخباريا ايثان
ست و ششم يو در خبر ب .کند يکوفه سکونت م

 :فرمود -صلى هللا عليه وسلم- خدا سولر :ديگو يم
اه را که از طرف خراسان حرکت يس يها چون پرچم

د نزد او و اگرچه با زانو يائيد بيديکند د يم
 يفه هللا و مهديرا او خليد زيبرف باش يو رو
نان لشکر ابومسلم را که يشود ا يمعلوم م. است

اه بودند آنان را لشکر يس يپرچمها يدارا
ن يو ا. اند دانسته يو ابومسلم را مهد يمهد

او در عباس است، و وجود  يخبر از مجعوالت بن
ست ي، و در خبر ب!!ده دارد؟يعه چه فايکتب ش

ن يهم زيو سوم ن يو دوم و س يو هفتم و خبر س
دانسته  يمطلب را تکرار و ابومسلم را مهد

ز ين 31و  30و  29و  28 يو در خبرها. است
همان مطالب گذشته را تکرار نموده است و 

امت را پس  نيخدا قادر است که امر ا :ديگو يم
ت ياز اهل ب يد و چون مردياز فساد، اصالح نما

ن است و در زمان او آسمان ينت کند چنطمن سل
 ين نبات خود را خارج کند و مهديزم ببارد و

آورده  34و در خبر . از سادات اهل بهشت است
از  يا مهديغمبر سؤال کرده که آياز پ يکه عل

او از ما  يآر :غمبر فرمودهيپ ما است؟
اسم او  :دين خبر گوين در ايو همچن. باشد يم

اسم من و اسم پدر او، اسم پدر من است که 
ند يگو ينان ميسن که اشود محمد بن ح يمعلوم م

 است عهيو هفتم ضد مذهب ش يو خبر س. ستين
-  و در خبر چهلم نقل کرده که رسول خدا. 

هرگز به هالکت نرسد  :فرمود -صلى هللا عليه وسلم
م در يبن مر يسيکه من در اول آن و ع يامت

ز ضد ين نيدر وسط آن است، و ا يآخر آن و مهد
  :قرآن است که فرموده

 .)58: سراءاإل(﴾ َنْحُن ُمْهِلكُوَها قَْبلَ َيْومِ الِْقَياَمِة ْن قَْرَيٍة إِالََّوإِنْ ِم﴿
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يچ شهر و آبادى نيست مگر اينكه آن و ه«

 .» آنيم را پيش از روز قيامت هالك مى
ن اخبار ضد يچه ا يبرا :ديد پرسيحال با

 . اند قرآن را جمع کرده
نجا باز نقل کرده از يو هشتم، در ا يخبر س

ف شده که او يقرن ششم تألشف الغمه که در ک
محمد بن  ة الطالبيکفانقل کرده از کتاب 

که او در آن کتاب جمع کرده  يگنج يوسف شافعي
 يکه سابقا ذکر شد منته يباب، همان اخبار 25

تکرار  :د گفتيبا. ن اهل سنتياز روات مجهول
را ثابت نخواهد  يزين چيکردن اخبار مجهول

ه الطالب خرافات يار کفادر اخب يول. کرد
ز وجود دارد که در اخبار سابق ين يگريد

- از رسول خدااز آن جمله در باب سوم . نبود
نزد  :نقل کرده که فرمود -صلى هللا عليه وسلم

شود که هر سه فرزند  يگنج شما سه نفر کشته م
اه يکه س يمهد يباشند، سپس پرچمها يفه ميخل

کنند،  يعام م ند و قتليآ ياست از طرف مشرق م
 يزيچ -صلى هللا عليه وسلم- سپس رسول خدا

 ينبوده از راو يکس. دميفرموده که من نفهم
جعال بپرسد نزد گنج شما کدام گنج و کدام 

و !. ده دارد؟يچه فا ين مبهم بافيفه، ايخل
ادتر از آنچه يز يزيچ 5و  4و  2و  1 يبابها

و تکرار همان  م وجود ندارديذکر کرد
 هفتمو در باب  .ديان گرديمکرر بست يمطالب

باالتر است  يسيمقامش از حضرت ع يمهد :ديگو يم
مقام و رتبه جعل کرده  يسيحضرت ع يآمده برا
 يسيبه ع يا هر امامي يکه اگر مهديدر صورت

ح قرآن همه ياورد کافر است و طبق صريمان نيا
و بعالوه آن همه . مان آورنديد به او ايبا
 يکينازل شده که  يسين عات در قرآن در شأيآ

امده، بلکه قرآن ين ياز آنها در شأن مهد
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 :ديگو يکند و م ينمد ييرا تأ ين مهديوجود چن
و در باب . است يامت باقيکفر و شرک تا ق

 - صلى هللا عليه وسلم- ز از رسول خدايهشتم ن
 و .کند ياست ميهفت سال ر ينقل کرده که مهد

. ازدهميباب ن در يچن ن در باب دهم و هميهمچن
ة فاطمه بهنگام وفات يز گريو در باب نهم ن

 يسيو نماز ع -صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا
و در باب . نموده است را مکرر يخلف مهد

نقل  -صلى هللا عليه وسلم- چهاردهم از رسول خدا
پس . کند ية کرعه خروج مياز قر يکرده که مهد

ت، سيز معلوم نيشود محل خروج او ن يمعلوم م
صلى هللا عليه - ادرا در باب ششم از رسول خيز

نه و مکه خروج ينقل کرده که از مد -وسلم
گر آمده که در کوفه يو در اخبار د. کند يم

، يپس از مهد :ديگو 12و در باب . کند يخروج م
صلى - را رسول خدايگر نخواهد بود زيد يسيع

پس  يدر زندگان يريفرموده که خ -هللا عليه وسلم
ز آورده که ين 13و در باب . ستين يهداز م

ن ضد يا :مية او ابوعبدهللا است که گفتيکن
ة او ابوالقاسم يکن :ديگو ياست که م ياخبار

همان تکرار گذشته است که  15و در باب . است
است  يهنگام خروج ابر يسر مهد يباال :ديگو يم

 ين مهديکند ا يندا م يک نفر مناديکه در آن 
سر او  يباال :ديگو 16و در باب . فه هللا استيخل

د يحال با. کند يم ين ندائياست که چن يملک
ز است يا سخن فرشته با انسان چه چيآ :ديپرس

صلى هللا - پس از رسول خدا ياست که وح ياگر وح
 17 يو در بابها. ده استيقطع گرد -عليه وسلم

مانند  يمهد يهمان اوصاف جسمان 19و  18و 
و در . مکرر نموده استخال در صورت او را 

تم سلطنت کند و ياز اهل ب يمرد :ديگو 20باب 
و باب . کند يلم را فتح ميه و کوه ديقسطنطن



 فهرست مطالب

زهمان مطالب گذشته را تکرار ين 23و  22و  21
فه هللا ياو را خل 24نموده است و در باب 

  :مائده را 67ة ياثبات او آ يخوانده و برا
  .)67: املائدة(﴾ غْ َما أُْنزِلَ إِلَْيَكَيا أَيَُّها الرَُّسولُ َبلِّ﴿
آنچه از طرف پروردگارت بر ! ى پيامبرا«

) به مردم(تو نازل شده است، آامًال 
 »!برسان

و . ندارد يچ داللتيکه هيل آورده در حاليدل
ات يبر حل آورده يست و پنجم دليدر باب ب

و عمر خضر و  يسيع ياس کرده به بقايو ق يمهد
نان يهمة ا :ديگو يقرآن م کهياس در حاليال

اء به ياس انبيباضافه ق. اند وفات کرده
و باز استدالل کرده به . ستيح نيگران صحيد

در  .اس مؤمن به کافر،يس، قيدجال و ابل يبقا
استدالل  -عليه السالم- يسيع يبقا ينجا برايا

  :نساء که فرموده 159ة يکرده به آ
  )159: النساء(﴾ لَُيْؤِمَننَّ بِِه قَْبلَ َمْوِتِه َوإِنْ ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ إِالَّ﴿
 يسيع يبه بقا يچ ربطيه هين آيکه ايدر حال

ه خدا يآن يندارد بلکه در ا -عليه السالم-
ست مگر آنکه قبل ين يچ اهل کتابيه« :فرموده

  »آورد يمان ميا يقيحق يساياز مرگ خود به ع
 هنگام مرگ و رفتن به عالم يوالبته هر محتضر

مان يند و ايب يق را آنطور که هست ميگر حقايد
 يمان و توبه که از روين ايا يآورد، ول يم

 .ده استيفا ياست ب يناچار
ه يدو آ ياثبات وجود مهد ينجا برايو در ا

ندارد و ما  يبه مهد يچ ارتباطيآورده که ه
ام يات المأوله بقيات را در باب اآليآن آ

د مطالب آن تمام ش. ميالقائم قبال ذکر کرد
 .ابواب
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و نهم، باز کشف الغمه همان اخبار  يخبر س
سابقه را از محمد بن طلحه نقل کرده و مکرر 

کند و  يسال سلطنت م 7 ينموده است که مهد
 :دينجا گويد و در ايآ ين ميم پائيبن مر يسيع

اسم او  :فرموده -صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا
، يعنياست اسم من و اسم پدر او اسم پدر من 

د ين بايبنابرا. او محمد بن عبدهللا نام دارد
 .ستيمحمد بن الحسن ن :گفت

نقل کرده که او در  يخبر چهلم، از ثعلب
ن رفعت و يت کرده که سيروا» حمعسق«ر يتفس

است که از  يسيو ق، قوت ع يمهد يروشنائ
و . را بکشد يد و نصارين آيآسمان پائ

 .ساها را خراب کنديکل
کم، از ابن عباس نقل کرده که ي و خبر چهل
 :فرموده -صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا

 ي، مهديعني، »طاووس أهل الجنة يالمهد«
 .طاووس اهل بهشت است

ن مکررات يپس از تمام ا ينجا مجلسيدر ا
ن و از يرالمؤمنياز ام ياتيشروع کرده به روا

 يکه مقدار ياتيروا ين و از ائمة بعديحسن
ان يمکرر و راو يمغلق و مقدار ازآنها مبهم و

آنها  از يآنها همه مجهول الحال و مقدار
اند و  نا ائمه نگفتهيقيخرافات است که  يدارا

مثال در خبر ششم حضرت . ان استياز جعل راو
خود را دارد و  ية عمويکن يمهد :ديگو ين ميحس

و در خبر . کشد ير بر دوش خود ميهشت ماه شمش
- در مسجد رسول خدان يحضرت حس: ديهفتم گو

از  يا برخورد به حلقه -صلى هللا عليه وسلم
ه و با قسم خوردن به نام جالله، به يام يبن

د و هزاران هزار نفر يآ يم يمهد: آنان گفت که
بن  يو در خبر اول از عل. کشد ياز شما را م

 يبت صغرايغ :ت کرده که فرمودين روايالحس
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هد بود شش سال و شش ماه و شش روز خوا يمهد
با هفتاد يتقر :ديگو يعه ميکه کتب شيدرحال

کرده که  تين روايرالمؤمنيو از ام. سال بود
ا شش سال يا شش ماه و يشش روز و  يبت مهديغ

ن شک داشته و يرالمؤمنيام يعنياست، 
ات ين روايتمام ا :د گفتيبا. دانسته است ينم

هفتم از  و در خبر. ان نادان استياز جعل راو
سرش  يباال يت کرده که مهديروا يحضرت عسکر

گر ينکه اخبار ديد است با ايسف يپرچمها
. نديآ ياه و از طرف مشرق ميس يپرچمها :گفت يم

 يا ز مهم و تازهين اخبار چيبهرحال در ا
 .ندارد جز إتالف وقت

 
 خبر به الکهنهأما يباب نادر ف

ن از يان مجهوليچون از اخبار راو يمجلس
ن باب پرداخته به يائمه فارغ شده، در ا

اخبار کاهنان و بافندگان و چهار صفحه از 
 نکه رسول خدايبا ا. کتابش را پر نموده است

/ نه البحار يطبق نقل سف -صلى هللا عليه وسلم-
صدقه بما يساحر أو کاھن أو کذاب  مشى إلىمن « :فرموده 2ج 
، هر کس برود يعني .»قول فقد کفر بما أنزل هللا به من کتابي

که او را و  يا کذابيا کاهن و يد ساحر و نز
ق به آنچه خدا يق کند، بتحقيسخن او را تصد

نان يا. نازل کرده و از کتب کافر شده است
خود حاضرند قول  يالياثبات هدف خ يبرا

 .کاهنان را که موجب کفر است قبول کنند
 
 ئفهخ الطايذکرها ش يالت ب ذکر األدلهبا

 لغيبهاثبات ا يعل
 ين باب پرداخته به استدالل برايادر  يمجلس

تر است  که سست ييلهايو دل يبت مهدياثبات غ
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 يلهاياز دل يکي. از تار عنکبوت آورده است
 يبرا يد هر وقتين است که چون باياو مثال ا
ست، ين يس معصوم باشد، و زمان ما کسيمردم رئ

ب يهست و او غا يک معصوميم يم بگوئيپس ناچار
اج به ياحتر يست که خن ايجواب او ا. است
ن است يحفظ د يم، اگر برايس معصوم نداريرئ

ن واجب، و اجماع مردم يکه بر همة مردم حفظ د
صلى هللا - خطا محفوظند چنانکه رسول خدا از

على  يتجتمع أمت ال« :فرموده -عليه وسلم
عصمت  يکه شما مدع يبه اضافه کسان. »الخطأ

کار  هد، آنان خود را خطاکار و گنيآنان هست
ان مردم يکه م يسيک رئيبه اضافه . دانند يم

مردم خدمت کند و مردم را از  يباشد و برا
باز دارد و بر دشمن بتازد و امور مردم  يتعد

جاد کند يمردم کارخانه ا يکند و برارا اصالح 
ابانها را اسفالت کند و اگرچه معصوم يو خ

که  يبيس معصوم غاينباشد بهتر است از آن رئ
ابان در عرض هزار سال اسفالت نکرده يک خي

ک يکار بوده آمده يب يچون مجلس يول. است
ن صفحه طول داده تکرار يرا چند يليل عليدل

معصوم . تر کرده است ال خود مشکليکرده و به خ
انجام ندهد کالعدم است  يکارکه ب يمستور غا

ن سخن بر يا. و وجود ناقص بهتر از عدم است
 يباشد در حال يبيغا ن است که معصوميفرض ا
. ستين يبين غايچنوجود  بر يليچ دليکه ه

نتوانست  يمعصوم بود ول يباضافه بقول شما عل
ن که معصوم يراشد يمفاسد را اصالح کند و خلفا

شتر کار کردند و اسالم را ينبودند بهتر و ب
و  يهود و نصاري چون ج کردند و دشمنانيترو

ا فتح زنادقه را دفع کردند و بالد کفر ر
 .را مسلمان نمودند يو کشورهائ. نمودند

ن است که خدا قدرت يشان ايگر ايل ديدل
را هزاران سال نگه دارد و  يا ک بندهيدارد 
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را هزاران سال عمر  ياو فرد يممکن است برا
ن است که صرف قدرت و امکان يجواب ا. دهد

شود، بلکه  يل نميست و دلين يعمر، کاف ياعطا
خدا قدرت داشت  يم است، آرل بر وقوع الزيدل

 يهزار سال عمر دهد ول اسالم را غمبريکه پ
اورد و خدا يدر ب ممکن بود ابوذر پر. نداد

زها ياز چ ياريبس. به او پر بدهد أما نداد
انجام نداده  يخدا مقدور و ممکن است ول يبرا
دهد و  يرا خدا انجام نم يهرمقدور. است

که  اورديل بر وقوع بيد دليبا يمدع. نداده
ده يآن مقدور واقع شده وگرنه صرف امکان فا

 .ندارد
شان، اخبار متواترة از يگر ايل ديدل

است  -صلى هللا عليه وسلم- امامان و رسول خدا
ن يجواب ا. بت و ظهور اويو غ يبر امامت مهد

ن اخبار در قرن دوم و سوم جعل و ياست که ا
 صلى هللا- و از زمان رسول خدا. منتشر شده است

ن يچن يتا زمان حضرت عسکر -عليه وسلم
. ، آحاد هم نبوده، چه برسد بتواترياخبار

و ضد و  يگوئ ل تناقضيرا قرائن جعل از قبيز
ان يت راويض و اختالف در آنها و هم مجهولينق
از آنها  ياريها، و هم مخالف بودن متن بس آن

ا، يثان. ار استيبا کتاب خدا و عقل بس
ن اخبار از قول اصحاب يعه، ايش يعلما يدعابا

ل شده که آنان از ائمة خود قرسول و ائمه ن
م که يکن يما مشاهده م يول. اند ت کردهيروا

ن اخبارند، يان ايتمام اصحاب ائمه که راو
و لذا . اند ن اخبار خبر نداشتهيخودشان از ا

ان ائمه چه اصحاب يما صد و چهل نفر از راو
ن را که شايرخاص ايشان و چه اصحاب غيخاص ا

م ينيب يم، ميا دهيشان را دياز ا دةياخبار رس
که خودشان امام پس از امام وقت خودشان را 

آمدند از امام وقت خود  يدانستند و مکرر م ينم
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رخ داد، پس از  يا کردند که اگر حادثه يسؤال م
ا پس از شما يم و يشما به چه کس رجوع کن

مه از ائ يکيوقت  ست و هريامام بعد از شما ک
ماندند که  ير ميکردند، همان اصحاب متح يفوت م

ست، و هر يبه چه کس رجوع کنند و امام بعد ک
ان اصحاب او اختالف يشد م يکه فوت م يامام

شد، مثال حضرت صادق که فوت شد، پس از  يم
و به  يفطح يا دان او هفت فرقه شدند، فرقهيمر

 يلياسماع يا عبدهللا افطح مراجعه کردند و فرقه
 يا ل مراجعه کردند، فرقهيبه محمد بن اسماع و

و به محمد بن جعفر  يمحمد يا و فرقه يناووس
و ... و ... و ... عت کردند و يامامت ب يبرا
نکه اخبار واردة انحصار يل است بر اين دليهم

حق  در ا اخبار واردةيائمه به دوازده نفر و 
ب خواهد ياست و غا ينکه او دوازدهميو ا يمهد

شود، تمام پس از گذشت  ين چنان ميچنشد و 
شما به . ن جعل شده استييزمان ائمة عسکر

احوال زراره و هشام بن حکم وهشام بن سالم 
و . دير آنان را مالحظه فرمائيد و تحيرجوع کن

را نقل  يبت مهديکه غ يانيبعالوه راو
د و يمنحرف بودند، و در توح ياند،کسان کرده

مملو از  يمطالب، يد اسالمير عقايو سا يوح
کفر و شرک و بر خالف قرآن نقل و به ائمه 

ات ضد ياز روا يو ما مقدار اند، نسبت داده
شکن نقل  شان را در کتاب بتيو شرک ا يقرآن

ن مردم يکه چن ين اخباريم، بنابرايا نموده
 .، نقل کنند از درجة اعتبار ساقط استيجعال

 يه که تمام علماين خبر اماميثالثا، بهتر
اند خبر لوح جابر است  شان به آن تمسک جستهيا

م، يکرد يدگيو ما آن خبر را سندا و متنا رس
نه و نشانة جعل در آن وجود يقر 28معلوم شد 

گران يو د يدر کاف ينيدارد و آن خبر را کل
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ز ي، و نيو ما در نقد بر کاف. اند ذکر کرده
درکتاب خرافات وفور، قرائن جعل آنرا ذکر 

ن يخبر لوح که بهتر. شودجعه م، مرايا کرده
 گر ازين باشد، ديچن يشان است وقتيخبر ا

البته پس از . يگرشان چه توقع دارياخبار د
که راجع به  يصثابت شد که تمام نصو يبررس

شما به  .امامت وارد شده، همه مجعول است
 .دينصوص امامت مراجعه کن يکتاب بررس

 ين اخبار بررسيرابعا، ما در احوال رجال ا
ن آنان، از ير از مجهوليم اکثرا غيکرد

کذابان مشهور و جعاالن و دشمنان اسالم 
ف ياند که اسالم را تضع نان خواستهيا. اند بوده

ف، يتضع يله براين وسيدند بهتريکنند، د
است بواسطة ساختن مذاهب، ن ين مسلميتفرقة ب

اش جعل اخبار است  لهين وسيو ساختن مذهب بهتر
ن يلذا آمدند او . يهبت هر مذيتقو يبرا

ن را به جان ياخبار را جعل کردند و مسلم
ن ينه بيجاد عداوت و کيو ا  گر انداختهيکدي
مانند  يروان هرمذهبياند، و پ شان نمودهيا
باور و ساده و از همه جا  ان مردمان خوشيعيش
سوءاستفاده  يشان برايخبرند و دکانداران ا يب

ودشان مطلع کردند که خ يو بهره بردن نه بررس
ق يروانشان به تحقيشوند و نه گذاشتند پ

ن اسالم را صدها مذهب يک ديبپردازند، و لذا 
جاد کردند يشان اين ايب ينموده و چنان عداوت

گر يستند به کتب مذهب ديچ کدام حاضر نيکه ه
کند  يرخواهيخ يق کند و اگر کسيمراجعه و تحق

سد همان يبنو يزيشان چيا يداريب يو برا
ق کرده ير و تفسياو را تکف يداران مذهب دکان

جرئت  يزنند که کس يو آن قدر به او تهمت م
 .نکند به کتاب و نوشتة او نظر کند

خامسا، ما در کتاب عرض اخبار اصول بر 
م که خود يآورد ياريبس يلهايقرآن و عقول، دل



 بررسی دعای ندبه

ت و سادات بزرگوار آل رسول از يائمة اهل ب
ار ائمه به و اخبار انحص ين اخبار مهديا

د يشما مراجعه کن. نداشتند يدوازده نفر اطالع
 .ديو انصاف ده

 اءيه من سنن األنبيباب ما ف
است از روش و اوصاف  يآنچه در مهد(

 )اءيانب
باز  ينجا، بابين در ايريو سا يمجلس
روش و اوصاف  يدارا يآنکه مهد ياند برا کرده
و  يگر فکر نکرده هر مسلمانيد. اء استيانب

از اوصاف  ياء است چند وصفيرو انبيس پهر ک
ن تماما ياء را داراست و اصال روش مسلميانب
 ياء براياء باشد و سنن انبيد روش انبيبا

 .است يروين مورد پيمؤمن
 ياتيو مانند او روا يآن وقت مجلس

و  يکه منکر امامت مهدياند از قول کسان آورده
 ا قوليآ!!. اند منکر امامت دوازده امام بوده

ا هر ينه وهللا، و آ! ات آنان حجت است؟يو روا
 يروينان پيد ين جعاالن و بيد از ايبا يدار نيد

ت دوم ين باب روايمثال در ا. ، نه وهللا!کنند؟
ر جعال است ياز محمد بن جمهور کذاب و ابن عم

ت چهارم از احمد بن هالل است که مورد يو روا
 يسياکار بوده و از عثمان بن عيلعن ائمه و ر

بن جعفر را اختالس کرد و با  ياست که مال موس
انت يبن جعفر بود خ يم به امور موسينکه قيا

که نزد او بود همه را  يکرد و تمام اموال
و . را جعل و بنا کرد يخورد و مذهب واقف

د، و يبن جعفر گرد يمنکر امامان پس از موس
 يا علمايحال آ. ن خوانديد يآنان را کذاب و ب

 ياند برا ت او را مدرک قرار دادهيعه روايش
از  ياريکه همان اوصاف در بس ياوصاف مهد

ت هفتم از چند نفر يمثال روا.باشد ياشخاص م
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بن  ياند از عل ات کردهياست که آنان روا يغال
ه و او يس مذهب واقفيرئ يحمزة بطائن ياب

است که  ياز موس يسنت يت کرده که در مهديروا
 است از يعون، و سنتد و فرار کرد از فريترس

تهمت زدند  ييزهايکه مردم دربارة او چ يسيع
وسف است که به زندان رفت، و ياز  يو سنت

ر نمود و يام به شمشياز محمد است که ق يسنت
 يکشد که خدا راض يآنقدر از دشمنان خدا م

 .شود
ن ياز بندگان هم يارياوال، بس :د گفتيبا

، مثال باشند ياوصاف و روش را دارا بوده و م
ترسند و  ياز سلطان و زمامداران زمان خود م

از مردم  ياريکنند و بس ياز چنگ او فرار م
هستند که مبتال به تهمت مردند، مثال خود 

ان کردم مورد يرا ب يقيسنده که چون حقاينو
 ياريشدم و بس يهزاران تهمت دکانداران مذهب

وسف ياز بندگان خدا هستند که مانند حضرت 
از  يارياند، و بس به زندان رفتهر يتقص يب

ام ير قياند که با شمش سادات و بزرگان بوده
توان دشمنان را  يجهت نم يا، بيو ثان. اند کرده

. ستين جبر و اکراه نيرا در قبول ديکشت، ز
آوردن  يمهد يات را براين روايثالثا، آخر ا

فتنه و  يدارد جز باز کردن درها يچه اثر
ت هشتم را از يال روامث. انيمدع يآشوب برا

 يچند نفر مجهول الحال آورده که مادر مهد
ات شما ياوال روا :دگفتياست، با ياهيز سيکن
د يار سفيمادرش دختر سلطان روم و بس :ديگو يم

م يا، ما قبول کنيو ثان. و خوشگل بوده است
ن چه ياه بوده است، اما ايز سيمادرش کن

ن يد ياکند و بر يدوا م يده دارد و چه درديفا
ت نهم را از قول يو مثال روا. ده دارديچه فا

آورده است که  يک عده مردم مجهول و غالي
اند که نشسته مانند زن  دهيحضرت صادق را د
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کند و به خود  ياد ميبچه مرده ناله و فر
ر کرده و ييکند وحال او تغ يه ميچد و گريپ يم

 :چه شده؟ گفت :ده است، گفتنديرنگ او پر
ن طور از ته دل يکنم، و ا ياد ميفر يمهد يبرا
ن و چنان ياد و خوف دارم، چون در کتاب چنيفر
ت دروغ ين رواينا ايقي :ديسنده گوينو. دميد

ت ين روايرا در ايان است، زيو از جعل راو
اد است و امام عاقل يز يمطالب باطلة ضد قرآن

ن گونه يکه از امام پس از خود خبر ندارد، ا
سته يناشا ياد و کارهايداد و فر يمهد يبرا
که  يات بعدين است روايچن و هم. کندينم

باز  حقه يحمزة بطائن يبن اب يان آنها عليراو
ات آخر يو در روا. معروف و امثال او است

مانند صاحب حمار است که  يمثل مهد :ديگو يم
رد، يم يسورة بقره ذکر شد که م 268ة يدر آ

ات يت ضد رواين روايو ا. شود يسپس زنده م
زنده است و  يمهد :ديگو يگر است که ميد

پس . دين را پر از عدل نمايرد تا زميم ينم
ت جمع يزده رواين باب سيدر ا يآنچه که مجلس
  .هوده و اتالف وقت استيب يکرده است، کار

 
 نيباب ذکر اخبار المعمر

که عمر ين باب ذکر اخبار کسانيدر ا يمجلس
بت يو غ اثبات طول عمر يکردند، برا يطوالن
آورده ن باب را يقائم آورده است، و ا يمهد
ا عمر يدر مدت عمر دن يآنکه چون کسان يبرا

عمر کند و  يکردند پس امکان دارد مهد يطوالن
ن يجواب ا. د بشمرنديرا بع د آنين نبايمخالف

  :است که
 يعمر طوالن يکسان يتعال ياوال، چون خدا

 يگر هم عمر طوالنيداده ممکن است به کس د
ل بر يست، و دلين يصرف امکان کاف يبدهد، ول
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م ممکن بود ينيب يرا حسا ميز. وقوع الزم است
 ياء هزار سال عمر بدهد وليخدا به خاتم األنب

 يليست بلکه دلين يپس صرف امکان کافنداد، 
 .وقوع آن الزم است يبرا

توان اثبات  ياس نميا، طول عمر را با قيثان
وسف ير کرده، پس کرد، چون نوح هزار سال عم

 .ن غلط استيد هزار سال عمر کند و ايهم با
اکثر  يخلقت بشر عمرها يثالثا، در ابتدا

ج کم شده است، پس يبوده، و بتدر يبشر طوالن
ره به يرا که در قرون اخ يکس توان عمر ينم
که صد قرن قبل يم با کسانيا آمده بسنجيدن

 ين حضرت نوح، همه عمرهايمثال معاصر. اند بوده
اند، و لذا او را  نوح داشتهمانند  يطوالن
  :گفتند يدانستند و بهم م يمانند خود م يبشر

  :)املؤمنون(﴾ َبَشٌر ِمثْلُكُْم ُيرِيُد أَنْ َيَتفَضَّلَ َعلَْيكُْم َما َهذَا إِالَّ﴿
مانند شما  يمگر بشر) نوح(ن يست اين«
 .»ديجو يخواهد بر شما برتر يم

گران يد ه داشت وو اگر نوح عمر هزار سال
 يخدائ ياگر ادعا يحت يساله، او هر ادعائ 70

و بعالوه . نمودند يشان قبول مينمود، ا يهم م
کردند، با  يم يطوالن يکه عمرها ياجساد کسان

اجساد مردم زمان ما فرق داشت چنانکه خدا 
دربارة اجساد قوم عاد پس از هالکتشان 

  :ديفرما يم
   )20 :القمر( ﴾ُهْم أَْعَجاُز َنْخلٍ ُمْنقَِعرٍَتْنزُِع النَّاَس كَأَنَّ﴿
ا يکند گو يشان را از جا ميا) عذاب ما(«
خ و يدرخت خرما بودند از ب يها شان تنهيا

 .»بن کنده شده
  :فرموده 7ة يو در سورة حاقه آ

  )7: احلاقة(﴾ فََتَرى الْقَْوَم ِفيَها َصْرَعى كَأَنَُّهْم أَْعَجاُز َنْخلٍ َخاوَِيٍة﴿
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ام از پا يآن قوم را آن ا يديد يم«
 يدرخت خرما يها شان تنهيا ايافتاده گو

 .»اند دهيپوس
اند که  خ ذکر شدهيکه در تار يرابعا، اشخاص

اند آنان مورد مشاهدة مردم  کرده يعمر طوالن
که يدارد به آن کس ين چه ربطياند، و ا بوده
 .ديده و نخواهد دياو را ند ياحد
ثمود، خودشان و قوم نوح و عاد و  يآر

ن يکردند، أما ا يعمر طوالن يشان همگ رسوالن
ا خدا مجبور يبه زمان ما دارد، آ يچه ربط

ز ياست هرچه در آن زمانها بوده در زمان ما ن
ست هر وقت صالح يا خدا قادر نيآ!. انجام دهد؟
جاد کند ياصالح مفاسد ا يرا برا يا باشد بنده

س از که پ. ک نفر را نگه دارديد يکه با
که  يهائ ن قصهيا. هزاران سال اصالح مفاسد کند

اند  و صدوق در کتب خودشان ذکر کرده يمجلس
اد کردن اوراق کتاب خوب يپرچم کردن و ز يبرا

را اثبات  يزيرا دوا و چ يدرد ياست، ول
 .کند ينم

کنند از عمر  يم يکه عمر طوالنيباضافه، کسان
ان خود منزجرند و چنانچه از احوالش يطوالن
باشند و مرگ  يم يهمواره ناالن و شاک يبپرس

و بعالوه، طول عمر . خواهند يخود را از خدا م
ها  بتيها و مصيدن سختياعضاء و کش يموجب سست

  :فرموده 68ة يس آيدر سورة  يتعال  يخدا. است
  )68 :ـسي( ﴾َوَمْن ُنَعمِّْرُه ُنَنكِّْسُه ِفي الَْخلْقِ أَفَال َيْعِقلُونَ﴿
 خلقتم او را در يرا که عمر ده هر کس«

 .»ديکن يا تعقل نميم آيکن يسست م
  :ديشاعر گو

گذشت و يچو عمر از س
ستيا که از بي

  

د دگر چونيشا ينم
ستيغافالن ز

  

زديچهل رفته فرو رنشاط عمر باشد تا
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چهل سال
  

پر و بال
  

پس از پنجه نباشد تن
  يدرست

  

يرد پايپذ يبصر کند
  يسست

  

ت آمد نشست آمدچو شص
  داريپد

  

د افتديچو هفتاد آ
آلت از کار

  

به هشتاد و نود چون
يديدر رس

  

که از يبسا سخت
يديکش يتيگ

  

از آنجا گر به صد
يمنزل رسان

  

بصورت يبود مرگ
  يزندگان

  

رياد کاهوگيسگ ص
  گردد

  

ش چونيرد آهويبگ
ر گردديپ

  

ه آمديس يچو در مو
  يديسف

  

اند نشيد آيپد
  يديناام

  

زپنبه شد بنا گوشت
کفن پوش

  

ن پنبهيهنوز ا
از گوش يرون نازيب

  

ن است که هر کس عمر او يا ي، سنت إلهيآر
شما . چاره گردديمار و بياد گردد سست و بيز

د ياد اثبات کنيد عمر زيخواه يم يمهد يبرا
د، ياو قبول کن يز برايرا ن يريد عوارض پيبا
  :ستن ايچن يرا سنت إلهيز

  )62: األحزاب(﴾ َولَْن َتجَِد ِلُسنَِّة اللَِّه َتْبِديالً﴿
ل ير و تبدييتغ يتعاليهرگز سنت خدا«

 .»نکند
ات در قرآن است که طول ياز آ ياريبس ،يآر

کند و  يو نقص او را رد م يبدون سست يعمر مهد
 يمهد :نديگو يکه ميا کسانيسازد، گو يباطل م

ن و سالم است هزاران سال عمر کرده باز جوا
 .قرآن را قبول ندارند

 ياد کرده دارايخامسا، هر کس عمر ز
اد شده، يز يها جهيها و نت فرزندان و نواده

ده ياز او د يست، نه اوالدين نيچن يأما مهد
را  يان مهديعين شيا ايگو. يا شده و نه نواده
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صلى هللا عليه - مسلمان و تابع سنت رسول خدا
ا ياگر زنده است آ يدانند، مهد ينم -وسلم
ال و يج کرده عياگر تزو ،ريا خيج کرده يتزو

ج نکرده يده؟ و اگر تزويند که دياوالد او کجا
گر ياء ديبرخالف سنت اسالم و انب ين مهديچن

خدا در قرآن در . رفتيد پذيعمل کرده و نبا
  :غمبر فرمودهيبه پ 38ة يسورة رعد آ

: الرعد(﴾ ِلَك َوَجَعلَْنا لَُهْم أَْزَواجاً َوذُرِّيَّةًَولَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسالً ِمْن قَْب﴿
38(. 
 يغمبرانيش از تو پيق پيو به تحق«

شان زنان و فرزندان يا يم و برايفرستاد
 .»ميقرار داد

 ينجا مجلسيکه در ا ين داستانهائيبنابرا
سال و  200سال و فالنکس  300جمع کرده که فالکس 

وجود  يبرا يليفالنکس چقدر سال عمر کرده، دل
 .نخواهد بود يمهد
 

ه بعض احوال يباب ماظهر من معجراته و ف
 سفرائه

 يظاهر شده و مقدرا يآنچه از معجزات مهد(
 )او ياز احوال سفرا

اهل  ياوال، هرمذهب و مسلک :د دانست کهيبا
اند  قائل شده يخود معجزاتبزرگان  يآن، برا

ه و يه و شاه نعمت اللهيه و باطنيمانند صوف
اء يشما تذکره األول. نانيه و امثال ايخيش

و  يا کتاب نفحات األنس جاميو  يشابوريعطار ن
د هزاران ينيب يد مير کتب را مطالعه کنيسا

مرشدان گمراه ذکر کرده است و  يمعجزه برا
پس ذکر معجزه . يهود و نصارين است کتب يچن هم
 .شود ينم يت مسلک و مذهبيل بر حقانيدل
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معجزه، کار  :ديگو يمدر قرآن . ايثان
ق به يتصد يست بلکه کار خداست براياء نيانب

 ميابراه ياگر آتش برا. اءيت و صدق انبيحقان
اگر قرآن . کرد سرد شد خدا سرد -عليه السالم-

معجزه است خدا  -صلى هللا عليه وسلم- محمد يبرا
 نازل نمود و کالم خداست نه کالم محمد قرآن را

عليه - صالح يو اگر برا ،-صلى هللا عليه وسلم-
رون آمده ياز سنگ ب يغمبر، شتريپ -السالم

بوده است نه عمل  يتعال ح قرآن کار حقيبصر
نکه معجزه يغمبر، پس ايپ -عليه السالم- صالح

 يخدا دادن نسبت غلط يها را نسبت به بنده
اء را ياشع يچه؟ طبا يعني يمعجزات مهد. است

ن يرف و تکوتواند تص يخدا بوجود آورده و او م
اء ير او، پس معجزات منسوب به انبيکند نه غ

اء يکار خدا بوده و مجازا نسبت به انب
 .اند داده

که  يا بدعتيو  يثالثا، هر مذهب و مسلک
داشته بافندگان معجزه و کرامت  يشتريدرآمد ب

مسلک  يکه برا يشتر است، و درآمديآن ب يبرا
رد و ندا ين درآمديچ مسلک چنيباشد، ه يشبعه م

داشته  ين درآمدياست که چن يا کمتر مسلکي
اد شد، يباشد، چون درآمد  بهرة آن ز

ج يترو ياد و برايز زيدکانداران آن ن
دکانشان هر چه بتوانند از معجزه و کرامت 

در  يکه مجلس ي، شما معجزات!!تراشند يم يوخوب
د اکثر آن ين باب ذکر نموده مطالعه فرمائيا

ا يامام و  يکه برااست  يراجع به وجوهات
ا ياند که آن امام و  بان او آوردهينا يبرا
ر او از نام آورنده و مقدار آن و يب و سفينا

آنها و صاحبان آنها خبر داده است،  يچگونگ
شود آن امام  ياگر واقعا راست باشد، معلوم م

ن يطاير جن داشته و جن و شياو تسخ بيا نايو 
ن معجزات ياشتر يرا بيز. اند به او خبر داده
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ب يبر سر اموال مردم و خبر داده به غ
دروغها  نياشه بر سر مال دي، هميآر. باشد يم

 .گفته و خواهند گفت
رابعا، خدا مکرر در قرآن به رسول خود 

 :فرموده که
: األنعام( ﴾قُلْ ال أَقُولُ لَكُْم ِعْنِدي َخَزاِئُن اللَِّه َوال أَْعلَُم الَْغْيَب﴿

50(. 
دانم مگر  يب نمين غم: .... بگو«

 .»يبوح
شود چگونه دم بدم  ينم ييو به امام که وح

و از نام صاحبان ب و از مقدار مال ياز غ
- چرا رسول خدا!! دهد يب خبر مياموال از غ

کرد و  ين کارها را نميا -صلى هللا عليه وسلم
صلى - رسول خدا يکه برا يچرا زکوات و وجوهات

و  يدار و از چگونگآمد از مق يم -هللا عليه وسلم
تعجب  خيلی. داد يصاحبانش خبر نم ياز نامها
ل به صد ين اسالم را تبديک ديکه  ياست کسان

اند بزرگان مذهب خود را  اند، آمده مذهب نموده
غمبر خدا و شارع اسالم باالتر برده و ياز پ
بوجود  يشتريآنان معجزات و کرامات ب يبرا

رسول و  يصا ويآ :دينبوده بگو ياند کس آورده
 !!.باشند؟ يا فرزندان او باالتر از خود او مي

ن معجزات اکثرا يان اين و راويخامسا، ناقل
ا خود يا جعال و يا کذاب و يا مجهول و ي

ما . اند بودهگرفتن اموال مردم  يدار برا دکان
م و به يکن يم ين اخبار را بررسيک از ايک ي

ر ه ينان برايا. ميگذار يقضاوت خوانندگان م
آنقدر  يب مهديا هر ناير و يا هر سفيمرشد و 

رسول  يرا برا ک آنياند که صد  معجزه آورده
است  ين باور نکردنيپس ا. اند خدا ذکر نکرده

ن دکانداران باالتر و يک از ايکه هر 
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 - صلى هللا عليه وسلم- از رسول خدا ربزرگوارت
 !!.باشند

 يجماعت ت کرده ازيروا يخ طوسيخبر اول، ش
 !!!نام و وصف آنان را معلوم نکرده استکه 

است  ينيد يث و بيآن مرد خب يراو خبر دوم،
نبوت شد و  يکه مدع يبه نام و وصف شلمغان

ن کس يا خبر ايرا حالل کرد، آ يمحرمات إله
 .ح استيصح

متن آن،  يول. ستيمعلوم ن يخبر سوم، راو
مه يرا حکياست ضد قرآن ز يک مطلب خرافي

روز از والدت صاحب الزمان  پس از چهل :گفته
دم صاحب يمحمد، د يگذشته وارد شدم بر اب

رود در خانه و با زبان افصح  يالزمان راه م
ما ائمه  :د و گفتيد، ابا محمد خنديگو يسخن م
م، يکن يک سال نشو و نما ميک روز مانند يدر 

قرآن  يچهل روزه چهل ساله شده، ول يمهد يعني
ز مانند ياء نيانب :ديگو يکند و م يآنرا رد م

 :ر افراد بشرنديسا
 .)11: ابراهيم(﴾ َبَشٌر ِمثْلُكُْم قَالَْت لَُهْم ُرُسلُُهْم إِنْ َنْحُن إِالَّ﴿

 ما جز :پيامبران شان به آنان گفتند
 . نيستيم مانند شما يبشر

ن و خود يو حسن يباضافه چگونه حضرت عل
کسال يک روز بقدر ي -صلى هللا عليه وسلم-  محمد

ن يا، هميثان. ن شديچن يمهد يزرگ نشدند، ولب
را  يمن مهد :ديگو يگر ميمه در خبر ديحک
ن يهم 346ام چنانکه در ص  دهيشن يام ول دهيند

نان يشود ا يمعلوم م. جلد بحار ذکر شده است
ا حافظة خود را يفهمند،  يض را نميا ضد و نقي

نان هر چه ي، ايآر. اند از دست داده
الف قرآن و سنت و عقل بهم اند بر خ توانسته

 - صلى هللا عليه وسلم- مثال رسول خدا. اند بافته
که يکون نداشت، لذا وقتيعلم به ماکان و ما 



 بررسی دعای ندبه

نه نزد يعامر آمد مد يفة بنيابوبراء بزرگ طا
اغفال و  يو برا -صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا

چند  !ا رسول هللاي :له کرد وگفتين حيکشتن مسلم
خود را بفرست به طرف طائفة ما  نفر از اصحاب
شان را به اسالم دعوت کند، رسول يدر نجد تا ا

چهل نفر از اصحاب  -صلى هللا عليه وسلم-  خدا
خود را فرستاد چون به نجد در بئر معونه 

شان را گرفتند و همه يان دور ايدند، نجديرس
ن يدر خبر اول از ا يول .را به قتل رساندند

ن بن روح به فالن کس ياخبار آمده است که حس
گفته با قافلة مقدم نرو، بلکه با قافلة 

ن کرده و سالم يز چنيبه حج برو، و او ن مؤخر
قافلة مقدم همه به قتل  يولمانده است 

 - صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا ياندو آر دهيرس
ست يجهت ن يب. نان دارنديا يب نداشت وليعلم غ

سوس ن بن روح جايحس :اند گفته يکه بعض
اند که نواب أربعه  و گفته. عباس بوده است يبن

ان را يعيش بوده که اموال عباس يجاسوسان بن
 . دادند يگرفتند و به دولت وقت م يم

کتاب  يعنيست، يمعلوم ن يخبر چهارم، راو
 ينه راو) ت شدهيروا(» يرو« :ج گفتهيخرا

و آن . معلوم است، نه زمان آن و نه مکان آن
ت کرده از محمد بن هارون يمجهول روا يراو

ده و مجهول يز مجهول العقيکه او ن يالهمدان
داده به محمد بن  يالمذهب است، و او پول

مقدار پول  يز مجهول است، وليجعفر که او ن
ن هر يبنابرا. ب خبر داده استيرا او از غ

 .ب استي، عالم الغيمجهول
ج يدر خرا يت کرده راونديخبر پنجم، روا

وسف يمحمد بن  ششم بوده از که در قرن خود
که هم مجهول و مهمل است و هم در قرن  يشاش

و  ين راونديست واسطة بيسوم بوده و معلوم ن
وسف يبهرحال محمد بن . اند چه کسان بوده يشاش
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م را به يمال غر :ن گفتهيبه محمد بن حص يشاش
ن يست محمد بن حصيحال معلوم ن. حاجز بدهد

ا مقصود يآ. ل استز مهمل و مجهوين ست و اويک
ن چه بوده و چه يث مجهولين احادياز جمع ا

 !.توان به آنها ثابت کرد؟ يز را ميچ
ن صاحب خرائج از يت کرده هميخبر ششم، روا

) عن رجل من استراباد(از اهل استرآباد  يمرد
ست چه کاره بوده و چه مذهب يکه معلوم ن

 يزيداشتم کن ياشرف يس :، و گفته!!داشته است
بده  يآنچه همراه دار :به من گفت يغالما يو 

عدد است در  يها س يب خبر داد که اشرفيو از غ
شما . پس به او دادم. يا پارچة سبز بسته

ز يمجهول پول خود را به کن يد مرديمالحظه کن
د قبول يداده است حال خواننده با يا غالمي

ب خبر داده يا غالم از غيز و يکند که آن کن
، رسول يآر. عمل کرده است بر ضد قرآنرا يز

ن به يقفمنا يوقت -صلى هللا عليه وسلم- خدا
بافتراء دربارة  يال او تهمت زدند و سخنانيع

ب خبر نداشت و تا دو ماه يشه گفتند از غيعا
خواست او را رها  ينسبت به او کم لطف بود و م

ر تبرئة يتطه يات افک براينکه آيکند تا ا
گران قائل يد يبرانان يا يول. شه نازل شديعا

گران را باالتر ينان ديا اياند گو ب شدهيبه غ
 !!دانند؟ يم -صلى هللا عليه وسلم- از رسول خدا

که من  ت کرده مسرور الطباخيخبر هفتم، روا
به فشار افتادم و به حسن بن راشد نوشتم و 

دان يافتم، چون برگشتم به مياو را در خانه ن
دم دست يندو را اآمد که صورت  يدم مرديرس

به من داد و بر آن  يسة پوليمرا گرفت و ک
ن خبر چه يحال با ا. نوشته بود مسرور طباخ

ان يد صاحب کتاب خرائج بيشود با يز ثابت ميچ
 .کند که او هم مرده است
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ت کرده صاحب خرائج در قرن يخبر هشتم، روا
ششم از محمد بن شاذان که در قرن سوم بوده 

خبار خرائج مرسل و ، پس تمام ا!!بدون واسطه
را تمام اخبار خود را بدون يز. ح استير صحيغ

او . ان قرن سوميواسطه نقل کرده و از راو
و  يدادم به محمد بن احمد قم يپول :ديگو

او نوشت که  يننوشتم چه قدرش مال من است، ول
بر ضد قرآن از  يعني. چه مقدارش مال من است

 يقمکه محمد بن احمد اليب خبرداد در حاليغ
ن مهمالت را يا ياست، ول يمرد مجهول مهمل

چه  اند حال شمرده يشان از معجزات مهديا
چه از معجزات  يدارد و برا يبه مهد يارتباط

 !ست؟ياوست، معلوم ن
ت شده يست، روايآن معلوم ن يخبر نهم، راو
نور يد يما را متول :گفت يکه مرد مجهول
 بنام جعفر يگريمرد مجهول د يکردند بهمراه

خ يم، شيبن عبدالفغار، قبل از آنکه خارج شو
د چنان يد برويهر گاه خواست :آمد و گفت

م، آنچه گفته بود بجا يرفت يد، پس چون ريکن
 .ميآورد
ن يبهتر از ا يشان گوئيپر :ديسنده گوينو

 يگفته ما را متول ي، مرد مجهول!شود؟ يم
ن مرد مجهول که بود و مقصود ينور کردند، ايد

نور کرد يد يو چه کس او را متولاو چه بود 
 يرفت يآمده گفته چون ر يخي، ش!ستيمعلوم ن

برود چه  يچه ر يخ که بوده برايچنان کن، ش
ن چه ي، حال ا!!ستيچ معلوم نيکار کند، ه

ن يماند ا ير ميانسان متح. دارد يبه مهد يربط
 .خواهند يان چه ميآقا

ت شده و يخبر دهم، باز خرائج گفته، روا
 يکه بوده از قول مجهول يکرده راومعلوم ن

گر که يت کرده از مجهول ديبنام غالل، او روا
رون رفتم، أما نگفته در طلب يدر طلب ب :ديگو
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باشد پس  يزياگر چ :ز، و به خود گفتميچه چ
دم و يرا شن يشود، پس صدائ ياز سه سال ظاهر م

 :ديگو يدم که ميرا شن يدم، صدائيرا ند يشخص
ا يآ :به اهل مصر بگو !بهنصر بن عبد ر يا

د که يا دهيرا د -صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا
نصربن  :ديسنده گوينو(د يا مان آوردهيبه او ا

بوده، و مقصود از  يست و کدام رنديعبدربه ک
ست يو الزم ن. ستين سؤال چه بوده معلوم نيا

 -صلى هللا عليه وسلم- مان به رسول خدايهر کس ا
به  ين چه ربطيحال ا. اشدده بيآورد او را د

ن خبر که اصال يآخر مهمالت ا دارد، تا يمهد
 .)ستين يمربوط به مهد

ازدهم، باز خرائج که در قرن ششم يخبر 
بوده نقل کرده بدون واسطه از احمد بن 

روح که در قرن سوم بوده و مجهول الحال  ياب
ا ين خبر مرسل مجهول الحال آيا با ايآ. است

ت کند يثابت کرد، خدا هدا يا توان معجزه يم
 .ن راييخرافات

ت کرده محمد بن يخبر دوازدهم، روا
که هم مهمل و هم مجهول  ياريعبدهللا الس ياب

 يمرزبان يرا برا ييزهايچ :ديالحال است، گو
که بوده و چه کاره بوده  يبردم، حال مرزبان

 :ديسپس گو. ستيده؟ معلوم نوچه ب يو برا
در آنها بود، پس  که يطالئ يالنگو يمرزبان

دم وسط آن چند يداد، و من آنرا شکستم د
را خارج  آهن و مس آن. مثقال آهن و مس بود

حال مقصود . او فرستادم يش را برايکردم و طال
 يبه مهد يست و چه ربطين خبر چياز ذکر ا
بپرسند و او را  مرده يد از راويدارد، با

 .زنده کنند تا جواب دهد
 يگرياز مرد مجهول د يزدهم، مجهوليخبر س

به بغداد رفتم و خواستم  يت کرده که ساليروا
رون روم، اجازه گرفتم، اجازه صادر نشد پس يب
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روز ماندم، پس از آن اجازه صادر شد، پس  22
وس يدن به قافله مأيرون رفتم و از رسيب

دم و قافله را مالقات يبودم، پس به نهروان رس
ت يروا سندةيو نو يد از راويحال با. کردم
 ده دارد؟يچه فا يگوئ شانين پريا :ديپرس

بغداد رفته چه بکند و چه کس بوده و از که 
 ين موهومات چه ربطي، و ا!!اذن خروج خواسته

کند که  يانسان تعجب م يدارد، راست يبه مهد
 .اند کار بودهيسندگان بين نويا

بنام نصر بن  يخبر چهاردهم، باز مرد مجهول
بنام  يگريمرد مجهول دت کرده از يصباح روا

رون آمد و به ياز من ب يکه کورک يوسف الشاشي
آن بکار  يبرا ياطباء نشان دادم و دوائ

نوشتم و التماس دعا  يا نبردند، پس نامه
ت دهد، پس يکردم، جواب آمد که خدا تو را عاف

خوب،  يليخ. نگذشت مگر آنکه خوب شد يا هفته
ا شفا شود و خد يخوب م ياز چند پس يهر کورک

!! دارد يبه معجزات مهد ين چه ربطيدهد، ا يم
ست نامه به چه کس و به کجا يتازه معلوم ن

 !!!.نوشته و جواب از کجا آمده است
ن اخبار رسواتر يخبر پانزدهم، از تمام ا

ن ينظر از ا که قطع يرا مرد مجهولياست، ز
چون  :ست چه کاره بوده گفتهيت معلوم نيروا

 يممقان(ه من واگذارشد پدرم وفات کرد امر ب
ل ين جمله خواسته استفاده کند که او وکياز ا
که نام محمد ير امام زمان بوده در حاليو سف

ان نواب و سفرا يبن صالح و نام صالح در م
م ياز مال غر يهائ و پدرم سفته) ذکر نشده است

د گفته مقصود از يخ مفيش(از مردم طلب داشت 
من نوشتم و او پس  :ديگو) باشد يم يم مهديغر

را اعالم کردم، به من نوشت مطالبه کن و 
ها را  ت مطالبه کن، پس مردم سفتهينهايب
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ن او چهار يک مرد که سفتة ديپرداختند مگر 
بود، آمدم نزد او مطالبه کردم،  يصد اشرف

مرا معطل کرد و پسرش مرا استهزاء نمود، من 
چه شده، من  :ت کردم، او گفتيبه پدرش شکا

دم بوسط ياو را کش يرا گرفتم و پاش او ير
اد کرد و به اهل يکاروانسرا، پس پسر او فر

پدرم را کشت و خلق  يرافض يقم :گفت يبغداد م
بر سرم جمع شدند، پس سوار اسبم شدم  ياريبس

احسن بر شما با ظالم  !اهل بغداد يا :و گفتم
از  يب مظلوم، من مرديه غريد عليکن يم يهمراه

ن مرا به قم يل سنت، و ااهل همدانم از اه
خواند تا حق مرا  يم يدهد و مرا رافض ينسبت م

ل يه او ميببرد و مالم را بخورد، پس عل
کردند و خواستند وارد حجرة او بشوند تا 

شان را ساکت کردم و صاحب سفته، ينکه من ايا
سفته را خواست و به طالق قسم خورد که در حال 

 .مبپردازد و من از او تمام را گرفت
عه از يش ين خبر را که علمايشما خوب ا
د ينيد به بياند مطالعه کن شمرده يمعجزات مهد

ن شخص اگر قبول يبوده، ا يچه دکان پر درآمد
ن زور و يبوده و به ا يم از نواب مهديکن

غوغا از مردم بنام سهم امام پول وصول 
 يباق يمهد يبرا يگر آبروئيکرده، د يم

ل ين قبيا شود از يم ماخبار معلو از. ماند ينم
ن بوده ياند که کارشان هم نواب صدها بوده

 !!.است
بنام  يت کرده مرد مجهوليخبر شانزدهم، روا

که پس از وفات امام  يضيالعر يسيحسن بن ع
صاحب امر به  ياز مصر برا يمال يحسن عسکر

مکه آمد، و اختالف شد که آن مال را به که 
بنام سفارت  يانيعيبدهند، باألخره اصحاب و ش

ن چه مربوط يخوب  يليخ. مال را از او گرفتند
معجزات آورده که در باب  ياست به معجزات مهد
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ار بوده که به سفارت و ين مالها بسيازا. است
گر گرفته و يابت و نواب اربعه و نواب دين

عه مملو ير کتب شيو سا يکتاب کاف. اند خورده
او ا نواب يامام و  يکه برا ياست از مالهائ

 .آورند يم
ت شده که يروا يخبر هفدهم، از مرد مجهول

رساندن  يآورد برا يزياز اهل آبه چ يمرد
اورد فراموش يخواسته بود، ب يريو شمش. هيناح

!!. ر چه شد؟يکرده بود، به او نوشتند شمش
ه يناح يخوب، از همه جا برا يليخ :د گفتيبا

از  يکيحال ست ين يا ز تازهيآمد چ ياموال م
ر چه ياند شمش ن است که به او گفتهيات امعجز
 !.ن معجزه باشد؟يتوان ا يا مي، آ!!!شد؟

ت کرده حسن بن محمد يجدهم، روايخبر ه
آمد  يمحمد م يمجهول الحال که نامة اب ياالشعر

د قاتل فارس يجن(د يد را بدهيجن يکه مستمر
) يبن حاتم بدعتگزار بوده به امر حضرت عسکر

گر را، و چون يفر ددو ن ين مستمريو همچن
وفات کرد، نامه  يحضرت عسکر يعنيمحمد  ياب

 يذکر يد وليآن دو نفر را بده يآمد که مستمر
د در نامه نبود، من محزون شدم، بعد ياز جن

ن يخوب ا يليخ. د وفات کرده استيمعلوم شد جن
در باب  يبه معجزات دارد که مجلس يچه ربط

ا آمده باضافه نامه از کج. معجزات آورده است
د ياز وفات جن يست، ممکن است کسيمعلوم ن

 .مطلع بوده است
رسد به احمد  يخبر نوزدهم، خبر مرفوع است م

ست چه کاره بوده، يسراج که معلوم ن ينوريد
نور و ارادة يل برگشتم به دياز اردب :ديگو

کسال و دو سال از وفات يحج کردم، پس از 
 عه نزد ما جمع شدند ويش يامام حسن عسکر

دادند که من حمل کنم با  يشانزده هزار اشرف
ها را  ن امواليا :ديگو. هيناح يخود به سو



 فهرست مطالب

ک بود حمل کردم، چون به يک هر يبنام هر
دم احمد بن الحسن بن الحسن يکرمانشاه رس

ز مجهول الحال ين احمد نيو ا(م آنجا بود يمق
در چند  ي، او خوشحال شد سپس هزار اشرف)است

خوب به من داد و  يلباسهاسه و چند جعبه يک
رون مده ين را برسان و از دست خود بيا :گفت

مالها را گرفتم و وارد  :ديل، گويمگر با دل
 يبغداد شدم و نزد چند نفر بنام باقطان

بنام  يگريبنام اسحق احمر و د يگريود
دم تا يند يل و حجتيرفتم و دل يجعفرعمر ياب
 يرأببر به سر من  :گفت ينکه ابوجعفر عمريا

د، يل بده، گويمنزل ابن الرضا، به فالن وک
ل يت، و از وکيخانة ابن الرضا پربود از جمع

 :ديگو يا شدم، دربان نشان داد تا آنکه ميجو
 ييها از شب گذشت و او نوشته يماندم تا مقدار

آورد که نام صاحبان پولها و مقدار آن ذکر 
نجا يدر ا. ل دادميپس اموال را تحو. شده بود

 :ديده تا آنجا که گوين خبر را رسانيا يمجلس
در مقابر  :ديالبغل گو ين بن ابيابوالحس

 يبن جعفر جوان يقبر موس يمة شب بااليش نيقر
فرج را  يدعاخواند و  يارت نامه ميدم، زيرا د

و صد  يرو يدر سجده م :اد داد و گفتيبه من 
 يا علي يا عليا محمد وي« :يگوئ يمرتبه م

 يايفانکما کاف يانيکفأا محمد يو
بر ضد  يعني، »ينکما ناصرافإ يوانصران

ر خدا را در حوائج يغ :ات قرآن که فرمودهيآ
ست، تو يحاضر جز خدا ن يبيد و مدعو غينخوان

و  يعل يبرضد آن عمل کن و مشرک شو و بگو ا
، يعني(د يت کنيمحمد شما دو نفر مرا کفا يا

  :فرموده 36ة يخداکه در سورة زمر آ
  )36: الزمر(  ﴾ َس اللَُّه بِكَاٍف َعْبَدُهأَلَْي﴿
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) نجات و دفاع از(آيا خداوند براى «

 »!اش آافى نيست؟ بنده
 .د گوش دادينبا
 يعني. ديکن ياريمرا  يا عليا محمد و يو 

  :خدا که فرموده
  )107: البقرة(﴾ َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َوال َنِصريٍ﴿
 .»ديندار ياوريو  يرستشما جز خدا سرپ«

فرج را  يد گوش داد، و بر ضد قرآن دعاينبا
مقصود از خبر نوزدهم  :ديسنده گوينو. بخوان
ن بوده که مردم را يل همين طول و تفصيبا ا

چه  يحال مشرک شدن و امام پرست. مشرک کنند
 :گفت ديسندگان دارد باين نويا يبرا يا بهره

وجوهات بنام  يهمان بهره که هزاران اشرف
ا هست خواهند يآورند باز هم تا دن يم ينيد

 12ة يدر سورة غافر آ يتعال يخدا. آورد
  :فرموده

ذَِلكُْم بِأَنَُّه إِذَا ُدِعَي اللَُّه َوْحَدُه كَفَْرُتْم َوإِنْ ُيْشَرْك بِِه ُتْؤِمُنوا فَالُْحكُْم ﴿
  )12 :غافر(﴾ ِللَِّه الَْعِليِّ الْكَبِريِ

آن است آه چون وقتى  بسبب] آيفر[اين «
شد، انكار  خداوند به تنهايى ياد مى

شد،  و اگر به او شرك آورده مى. آرديد مى
داورى با ]  اينك[پس . آورديد ايمان مى

  .» خداوند بلند مرتبه بزرگ است
 .ن استين مشرکيه دربارة همين آيا

نجا دو خبر مرفوع آمده يستم، در ايخبر ب
اند، پس قرآن  دهب خبر داياز غ يکه نواب مهد

  :که در سورة نمل فرموده
 )65:النمل(﴾ اللَُّه اِت َوالْأَْرضِ الَْغْيَب إِالَّال َيْعلَُم َمْن ِفي السََّماَو﴿
داند جز  يب نميغ ين کسيدر آسمانها و زم«

 .»خدا
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د قرآن يا باين اخبار است، حال يبرخالف ا
و  نا خبر را عرضه به قرآيد يسنج را با خبر

 .دين سنجبا قرآ
آن  يست و دوم، راويکم و بيست و يخبر ب

ند يابت و سفارتند، و هر چه بگويان نيمدع
رفته يچون به نفع خودشان است نزد عقال پذ

ن دو خبر ذکر نشده يدر ا يزياگرچه چ. ستين
 . است

ت کرده احمد بن محمد يست و سوم، روايخبر ب
 يکه در قرن ششم بوده از محمد بن عل يالعلو
که در قرن سوم  يمجهول الحال ينيالحس يالعلو

بوده بدون ذکر واسطه، پس خبر مرفوع و بدون 
 يا ن اخبار معجزهيبهرحال در ا. اعتبار است

ما «ن اخبار را در باب يا يست چگونه مجلسين
ن يدر ا. ذکر کرده است »ظهر من معجزاته

 يمهد يدارين خواب و بيب :ديگو يم يراو خبر
ه من آموخت که مؤثر بود، ب يدم که دعائيرا د

 يدارين خواب و بيمسلم است آنکه را او ب
که در  يرا کسينبوده است، ز يده مهديد
ده يده چگونه در خواب فهميرا ند يمهد يداريب

نان به خواب و يا. است يو شناخته که او مهد
 .اند ال دل خود را خوش کردهيخ

بن  يت کرده عليست و چهارم، روايخبر ب
از اصحاب که نه نام او را ذکر  يضمحمد از بع

ن سند موجب ضعف يرا، و ا دة اويکرده و نه عق
 يا ا معجزهيز مهم و ين خبر است، و تازه چيا

 .ن خبر ذکر نشده استيدر ا
از وکال و  يکيآن  يست و پنجم، راويخبر ب

نواب است بنام حسن بن نضر چون خبر به نفع 
ن يو در ا. ستيح نيخود او است قبول آن صح

 يها برايآنقدر لباسها و اشرف :ديگو يخبر م
البته  :شد يآوردند که خانه پر م يه ميناح
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ست يجهت ن يج امام زاده با خدام است، و بيترو
 .اند اد بودهيابت زيان نيکه مدع
ت شده از فضل الخزار يست و ششم، روايخبر ب
و أما . ف استيکه مجهول الحال و ضع يالمدائن

کند،  يرا ثابت نم يزينکه چيمتن، عالوه بر ا
در  :ديگو يرا ميکند، ز يرا باطل م يزيبلکه چ

فرزند  يگفتند، حضرت حسن عسکر يا نه عدهيمد
پس معلوم . ندارد، پس مواجب آنان قطع شد

هم در کار  ين دکان پوليج ايترو يشود برا يم
ق يحقا يز اگر کسيو در زمان ما ن. بوده است

نخواهد  يمواجب ان کند نه تنهاياسالم را ب
 .زنند يداشت بلکه هزاران تهمت به او م

 يم قام بن العال يست و هفتم، راويخبر ب
و به ابت و سفارت است ين يباشد که خود مدع

علم  يصاحب مدع يآورده و برا يتينفع خود روا
ب شده است، که حضرت صاحب به او گفته يغ

د يآ يا ميکه خدا به تو داده و به دن يا بچه
است که ن ضد قرآن يو ا. رديم يتولد نم پس از

 :خدا فرموده
َوَما َتْدرِي َنفٌْس َماذَا َتكِْسُب غَداً َوَما َتْدرِي َنفٌْس بِأَيِّ أَْرضٍ ﴿

 .)34: لقمان(  ﴾ َتُموُت
داند فردا چه به دست  و هيچ آس نمى«

داند آه در آدام  و هيچ آسى نمى. آورد مى
 .»ميرد سرزمين مى

از  -صلى هللا عليه وسلم- و خود رسول خدا
و در  .و مرگ اصحاب خود خبر نداشت يزندگ
 يوارد شده که مسائل 22ة ير سورة کهف آيتفس

سؤال کردند  -صلى هللا عليه وسلم- از رسول خدا
وعده داده جواب دهد و چون إن شاء هللا نگفت تا 

امد و آن حضرت ندانست و ين يچهل روز وح
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 6ة ير آيدر تفس نيو همچن. نتوانست جواب دهد
  :سورة حجرات

  )6: احلجرات(﴾ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ َجاَءكُْم فَاِسٌق بَِنَبٍأ فََتَبيَُّنوا﴿
اگر شخص ! ايد اى آسانى آه ايمان آورده«

فاسقى خبرى براى شما بياورد، درباره آن 
 .»تحقيق آنيد

 - صلى هللا عليه وسلم- وارد شده که رسول خدا
 يأخذ صدقات به سو يبن عتبه را برا ديول
المصطلق فرستاد، چون در زمان  يلة بنيقب

واقع شده بود  يشان خونيد و اين وليت بيجاهل
م به استقبال او آمدند، يتعظ يشان برايو ا
اند فرار  آمده يال کرد به قصد قتل ويد خيول

 -صلى هللا عليه وسلم- کرد، و آمد نزد رسول خدا
طلق مرتد شده و زکات ندادند، المص يبن :و گفت

 در غضب شد و -صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا
شان فرستاد و يبر سر ا يخالد را با جمع

شان اگر ارتداد يپس از تجسس احوال ا :فرمود
ة فوق نازل يمسلم شد مقاتله نما، پس آ

علم  -صلى هللا عليه وسلم- حال اگر رسول خدا.شد
و  است نگفتهرد يدانست که ول يب داشت ميغ

در جنگ  يو حت. فرستاد يشان نميلشکر بر سر ا
او را  يشانيسنگ به طرف او آمد و پ ياحد وقت

شکست، آن حضرت از آمدن سنگ خبر نداشت و لذا 
او را  يشانيه سنگ پکنينداد تا ا يجا خال

ب است که ين نداشتن علم غيهم يشکست، و برا
  :ديفرما يخدا به او م

كُْنُت أَْعلَُم الَْغْيَب لَاْسَتكْثَْرُت ِمَن الَْخْيرِ َوَما َمسَّنَِي َولَْو  ...قُلْ ﴿
  .)188: ألعرافا(﴾ السُّوُء
ر يب داشتم خياگر علم غ : ...بگو«
به من  ياندوختم و بد يم ياريبس
 .»ديرس ينم
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 - صلى هللا عليه وسلم- ن، رسول خدايبنابرا
ب نداشت و اگر داشت از ضررها اجتناب يعلم غ

ک روز مغلوب يک روز غالب و ينمود و  يم
خبر  يب يا عده يات واضحين آيحال با چن. شد ينم

ب يعالم به غ غمبر راين پيا يفرزندان دختر
 .دانند يم

حسن بن فضل مجهول  يست و هشتم، راويخبر ب
مسلم است که سفرا (و أما متن آن . الحال است

د باشد و يدادند که مر يرا م يو نواب جواب کس
 :ديگو ين خبر ميدر ا) فرستاده باشد يپولا ي

 يسؤال کرد جواب او را ندادند، آر يهيفق
را که پول  يشان جواب ارادتمندان و کسانيا

که ارادت ندارد، و  يهيدهند، أما فق يدهند، م
ه بوده مجذوب يهم نفرستاده چون فق يپول
 يراو. اند شده، لذا جواب او را نداده ينم
شد جواب ندادند، جواب آن  يچون قرمط :ديگو يم

د به او جواب ياست که اگر کافر هم باشد با
 .دهند

ف يآن حسن بن خف يست و نهم، راويخبر ب
و أما متن آن، . ف استيمجهول الحال و ضع

نه فرستاد، يرا به مد يخدمتکاران :ديگو يم
چه  يان نکرده چه کس فرستاده و برايأما ب

از  يکيدند، يفرستاد، و چون به کوفه رس
ن خادمان يشود ا يخادمان شراب خورد، معلوم م

 ييشان گوين پريحال ا. اند نبوده ياهل تقو
در آن  يا ا معجزهياست، آ يچه مقصود يبرا

چه در باب معجزات  ينه وهللا، پس برا! است؟
 .ستيآورده اند معلوم ن يمهد

را به  ييگو شانينجا پريام، در ا يخبر س
ن بن يکه حس ياورا ريزده است يانتهاء رسان
 يق علمايباشد بتصد ياست مهمل م يالحسن العلو

عه ذکر ي، نام او در شمارة رجال شيعنيرجال 
از  يا، او نقل کرده از مرديثان. نشده است
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ست و چه يک يا روز حسني، آين روز حسنيمأمور
 يم روز حسنيا نديکار بوده؟ آن مرد مأمور و 

معلوم ابدا ! چه بوده و چه کاره بوده است؟
 يکند و وکالئ ياو گفته اموال جمع م. ستين

کند و  يدارد، معلوم نکرده چه کس اموال جمع م
 يخواننده مالحظه کن راو. انندياو ک يوکال

 يمطلب مجهول ياز قول شخص مجهول يمجهول
. اند شمرده ين را از معجزات مهديگفته، و ا

 ين هم شد کتاب، آن شخص مجهول جاسوسيآخر ا
ا محمد بن يبن احمد فرستاده، آنزد محمد 

 ؟ا از وکاليا از نواب بوده و يست آياحمد ک
معجزات  يسابقا ما وقت. ستيباز معلوم ن

اء و نفحات األنس را يان تذکره االوليصوف
م، يديخند يسندگانشان ميش نويم به ريخواند يم

ما بدتر از آنها  يم کتاب علمايدانست يأما نم
 .است

در  يخ طوسيدوم، ش و يکم و سيو  يخبر س
 شتر ازيب يمعجزات مهد :ديبت خود گويکتاب غ

اد است که يآنقدر ز يعني(آنست که شمرده شود 
را  ييزهايتوان شماره نمود آن وقت چ ينم

ک ي يست و حتيچ مربوط به معجزه نيشمرده که ه
که يست، در صورتين آنها نيعدد معجزه ب

م يکن ياز آنها را ذکر م يما مقدار :ديگو يم
از  يکيو ) ميکن يأهم آنها را ذکر م يعني(

 يعنين است که بطور مرفوع آورده، يآنها هم
ار نقل کرده يم بن مهزياز محمد بن ابراه

و أما . »رفعه« :ديبدون ذکر واسطه، و خود گو
ست بلکه باز يچ مربوط به معجزه نيمتن آن، ه

نزد  :ديگو يرا مياست، ز يکردن دکان پر درآمد
جمع شده از مال مردم که  ياديزپدرم مال 

حمل کرد در  اند، آنها را امام داده يبرا
بدرقة  يم، و من برايرون آمديو با من ب يکشت

مبتال شد و  يدياو همراه شدم، او به تب شد
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ن مال يمرا برگردان و از خدا دربارة ا :گفت
ت کرد و وفات نمود، من يبترس، و به من وص

ت يوص يحير صحيغز يپدرم به چ :ش خود گفتميپ
عراق و  يکند و من مال را حمل کردم به سو ينم

را  ياحد :ه کردم و گفتميکرا يا خانه لب شط
م واضح شد که مال را يکنم، اگر برا يخبر نم

سنده ينو(کنم  يگرنه خود صرف م فرستم و يم
داند  ياز نواب است که نم يکين خود يا :ديگو

باألخره ) ريا خيدارد  يت اصليمطلب مهدو
نکه يه کردم تا ايکرا يا خانه لب شط :ديگو يم

آورد  يفت و بعد هم خبرآمد مالها را گر يکس
ب يم تو نايابت داديپدرت ن يکه تو را جا

 يخواهد اموال ي، هر کس ميعني، يامام شد
شان يد به ايبا. (بپردازد به تو بپردازد

باز کردن دکان،  ين خبر مدرک شد برايا :گفت
شان يواقعا موجب تأسف است که ا. زهنه معج

 ).اند فرق نگذاشته ين معجزه و دکانداريب
د يآن حسن بن فضل ز يو سوم، راو يخبر س

رجال نام او را  يمهمل است و علما يمانيال
و  يدر کاف ياند، ول اوردهيعه نيدر رجال ش

از او نقل  ييزهايو بحار چ يبت طوسيکتاب غ
ق و کذب آن که صد ييگو شانيشده مانند پر

شود که  ياز تمام آنها استفاده م. ستيمعلوم ن
. باز کند يابت شود و دکانين يخواسته مدع يم

د به که يگو ينوشتم اما نم :ديگو ينجا ميدر ا
 .و به کجا و چه نوشتم

در غالم احمد بن آن پ يو چهارم، راو يخبر س
مهمل و مجهول الحال است، و خود او  نالحس

امامت نبودم، حال معلوم  من قائل به :ديگو
ر، و بعد يا خيست بعد قائل به امامت شده ين
د بن عبدالملک فوت کرد و به من يزي :ديگو يم

د بن عبدالملک يزيست يمعلوم ن. ت کرديوص
ت کرده و يست و به چه مناسبت به او وصيک
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ند مرا بده به بر و کمريگفته مرکب و شمش
ست و بعد ياو ک يمن، و معلوم نکرده موال يموال

دم که مرکب را به او ين ترسياز کوتک :ديگو يم
چه  يست و براين کيندهم، و معلوم نکرده کوتک

باألخره . ت نکردهيده و عمل به وصيترس
ر يت نکردم و مرکب و شمشيعمل به وص :ديگو يم

نار فروختم، و بعد يو کمربند را به هفتصد د
نار را ياز عراق آمد که آن هفتصد د يا نامه

ست نامه از که بوده و چه يرست، و معلوم نبف
خوانندة . او بفرستد يکاره بوده و چرا برا

که از اول تاآخر مهمل  يک خبرين يبب !زيعز
 .اند شمرده ين را از معجزات مهدياست، ا يگوئ

بن نصر مهمل  يسيآن ع يو پنجم، راو يخبر س
 يت کرده از عليو مجهول الحال است، او روا

ن خبر يز قطع نظر از ايناد که او يبن ز
که رجال خود  يممقان يمجهول الحال است، ول

نوشته، خواسته  ين کسانير چنيتطه يرا برا
ن خبر حسن الحال بشمرد ياست او را بواسطة ا

بهرحال متن . ستيح نين کار صحيکه ايدر صورت
خبر وفات  :ديگو يرا ميآن مخالف قرآن است، ز

شتاد وفات مرا به من دادند که تو در سال ه
 :ديگو يالبالغه م در نهج يکه علي، در حاليکن يم

ن مطلب يمن از وقت وفات خودم خبر ندارم، و ا
  البالغه مکرر شده است و تا آن اندازه در نهج

 يهوديک نفر دکتر يخبر بود که  ياز فوت خود ب
ا يماند  يا او زنده ميص دهد آيآورد که تشخ يم

 الغه چون خبر ازالب ز در نهجيکند و ن يفوت م
ِإْن َأْبَق َفأََنا َوِليُّ َدِمي، « :ديفرما يفوت خود نداشته م
َفَناُء ِميَعاِدي ز در آخر سورة يو قرآن ن. »َوِإْن َأْفَن َفاْل

  :ديفرما يلقمان م
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َوَما َتْدرِي َنفٌْس َماذَا َتكِْسُب غَداً َوَما َتْدرِي َنفٌْس بِأَيِّ أَْرضٍ ﴿
  .)34: لقمان(﴾ َتُموُت

کند و هيچ کسي  داند فردا چه مي کسي نمي«
و خدا (ميرد  داند به کدام زمين مي نمي

 .»)عالم الغيب است
 !ا خبر ضد قرآن معجزه است؟يآ

از  يت کرده که نهيو ششم، روا يخبر س
رون آمده و يش از طرف امام بيارت مقابر قريز

مطابق  ين نهيو ا. ارت حائرياز ز ين نهيهمچن
 يو مجلس يخ طوسيش يول. سول استعقل و سنت ر

ر، يرا وزيز. اند ن را از معجزات شمردهيا
فه دستور داده يرا خواسته و گفته خل يباقطان

ر کنند در يش را دستگياست زوار قبور قر
فه خواسته به قرآن و سنت رسول يکه خليحال
نان يا يعمل شود، ول -صلى هللا عليه وسلم- خدا

 .کنند يج ميرا ترو يبرخالف سنت رسول قبر پرست
ت کرده محمد بن احمد يو هفتم، روا يخبر س
و أما . که مهمل و مجهول الحال است يصفوان

د است از يف و تمجيمتن خبر سر تا پا تعر
ابت بوده است، ين يقاسم بن العال که مدع

د ياند، با ابت بودهين يکه مدعيوالبته کسان
در مدح خود و مدح امام خود داشته  ياتيروا

ن است يو عجب ا :ر استيه فطيما يو إال ب. اشدب
امام خبر از وفات من داده است،  :ديگو يکه م

از  :ديگو يبه او م يق او عبدالرحمن ناميرف
عز  يو خدا يهست يخدا بترس تو مرد عاقل فاضل

  :فرموده) 33ة يآدر سورة لقمان (و جل 
ْدرِي َنفٌْس بِأَيِّ أَْرضٍ َوَما َتْدرِي َنفٌْس َماذَا َتكِْسُب غَداً َوَما َت﴿

  )34: لقمان(﴾ َتُموُت
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 يچ کسيکند و ه يداند فردا چه م ينم يکس«
و خدا (رد يم ين ميداند به کدام زم ينم

 .»)ب استيعالم الغ
  :فرموده) 27ة يسورة جن آ(که در 
َعاِلُم الَْغْيبِ  * قُلْ إِنْ أَْدرِي أَقَرِيٌب َما ُتوَعُدونَ أَْم َيْجَعلُ لَُه َربِّي أََمداً﴿

- 25 :اجلـن(﴾ َمنِ اْرَتَضى ِمْن َرُسولٍ إِالَّ * فَال ُيظْهُِر َعلَى غَْيبِِه أََحداً
27(  
ا يدانم آ يمن نم :بگو ،)رسول ما يا(«

 يعني(د يشو يک است آنچه وعده داده مينزد
 يآن مدت ينکه پروردگارم برايااي) امتيق

که ب است يدهد پروردگارم عالم غ يقرار م
ب يگرداند بر غ يدهد و مطلع نم يبروز نم
را که او را  يرا، مگر آن رسول يخود احد
 يرا به آن رسول وح ياخبار يعني(بپسندد 

 يبيکند و آن رسول به آن اخبار غ يم
 .»)ب استيآورد و مؤمن به غ يم

 :ديگو ينجا عبدالرحمن به او ميبهرحال در ا
، او به يست؟ ولفرموده ا ﴾ِمْن َرُسولٍ﴿خدا در قرآن 

خندد و  ينکه سخن خدا را قبول کند، ميا يجا
من همان رسول مورد پسند است  يموال :ديگو يم

نان يشود ا يمعلوم م. ﴾ِمْن َرُسولٍ﴿ :که خدا فرموده
که معتقد يدانند و کس يرا رسول م يهر امام

باشد امام همان رسول است، از اسالم خارج شده 
طالب را در کتب ن مينست که ايو عجب ا. است

 يسند، و لذا دانشمندان فرق اسالمينو يخود م
بهرحال، . خوانند يم ين و رافضيد ينان را بيا
فرزند  يابت را براين خبر در آخر مقام نيا

قاسم بن العال که نام او حسن بوده بوجود 
 ينياست ديآورده است، در زمان ما هم هر کس ر

ش يااردها پول بريليابت عامه دارد، ميو ن
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ش از يد و مداح و چاپلوس و متملق بيآ يم
 .باشد ينها در اطرافش ميا

از قم و  يو هشتم، ذکر شده اموال يخبر س
ل او يآمده و به وک يصاحب األمر م ياطرافش برا

داد  يب خبر ميز از غيل نيشده است و وک يداه م
ل يمانده و تحو يکه چه آورده و آنچه باق

  :ديفرما يل خود مخدا به رسو ياند، ول نداده
  )50: األنعام(﴾ َوال أَْعلَُم الَْغْيَب... قُلْ ﴿
 .»دانم يب نميمن غ :...بگو«

 ينإقل « :ب امام گفتيد به نايبا يول
شان گفت، حضرت يد به ايبا. »بيأعلم الغ

ب يشان است، علم غيکه پدر امامان ا يعل
 يت و زمامداريرا به تول ينداشت، و لذا کسان

ب نمود که اکثرشان خائن و دزد انتخاب و نص
چنانکه در کتب  يحضرت عل يدرآمدند، و حت

دانست و  يرا نم يعه مکرر شده، حکم آب مذيش
صلى هللا - د از رسول خدايکش يخجالت م ياز طرف

را حضرت فاطمه زوجة او يبپرسد ز -عليه وسلم
تو از رسول خدا  :بود تا آنکه به مقداد گفت

 .رمياد بگيا سؤال کن تا من حکم آن ر
و پنجم است که  يو نهم، همان خبر س يخبر س

 .مکرر شده
ان هر دو مجهول يکم، راويخبر چهل و چهل و 

احمد بن محمد بن عباس، دوم  يکيند، ا الحال
ت يدبن مروان، و هر دو روايمحمد بن ز

ده يرا د يسوره که او کس ياند از ابن اب کرده
است، و  الزمان صاحب يال کرده که او مهديو خ

ار يعوام بس ياالت در زمان ما براين خياز ا
 .اتفاق افتاده است

آن احمد بن محمد بن  يخبر چهل و دوم، راو
ن است، همان است که ياش مختل العقل و الدّ يع

 يحيقب يده که دعايرا تراش يپنجم رجب يدعا
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 :ديگو ياست و از آن جمله در آن دعا به خدا م
ا يخدا. »هم عبادکنهم إال أنينک وبيالفرق ب«

نکه آنان يجز ا يبا بندگانت ندار يتو فرق
از  ي، و بعد هم مطلب»بندگان تو هستند

نقل کرده که  يشلمغان ياباجعفر محمد بن عل
راحالل  يکفر و الحاد شد و محرمات إله يمدع
ن خبر هست که از يکه در ا يعمده مطلب. کرد

 و زوجة يغالب زرار يمعجزات شمرده اصالح بن اب
امام بوده  يبه دعا :ديگو يباشد که م ياو م
 .ستين معجزه نيو تازه ا. است

ن يو ب ين شلمغانيخبر چهل و سوم، نزاع ب
ابت و سفارت، که يباشد در ن ين بن روح ميحس

د يبا. ام من حاضر به مباهله :گفته يشلمغان
 ابت؟ جوابين نيبوده در ا يچه اصرار :گفت

وده، و لذا ب يکه دکان پر درآمد ن استيا
ان يمدع يداشته که ما نامها ياريان بسيمدع

بهرحال اتفاق . م کرديابت را ذکر خواهين
حال . ا رفتيزودتر از دن يافتاده که شلمغان
. اند دانسته يا ن را معجزهيدکانداران معجزه ا

خود معجزه  يرا برا يش آمدينان اندک پيا
جواب » يبزوفر«ن جا يمثال در هم .اند کرده
را گفته آنرا از معجزات امام شمرده  يا همسئل

 خيا شيو . اند ب امام خواندهيو او را نا
داده و  يه را خدا فرزندانيبن بابو يصدوق عل

مثال محمد . اند را از معجزات امام دانسته آن
ث از حفظ يحد يه نسبتا مقداريبن بابو يبن عل

 يهم از خرافات بوده، ول يداشته اگرچه مقدار
که ياند در صورت ز معجزة امام شمردهن را ايهم

 .اگر معجزه بود مخلوط به خرافات نباشد
محمد بن جعفر  :ديگو يخبر چهل و چهارم، م

داده  يب خبر مياز نواب بود، از غ يکيکه 
ن محمد بن جعفر مجهول يکه اياست، در صورت



 بررسی دعای ندبه

و ناقل از او  يالحال است و مشترک، و راو
ول الحال ز مجهيم نيمحمد بن شاذان بن نع

 هيل ناحيوک چون :ديگو يم ياگرچه ممقان. است
ن يا يول. بوده ثقه بلکه مافوق ثقه است

ائمه فاسق  ياز وکال ياريرا بسياشتباه است ز
بن  يوگمراه و فاسد از کار درآمدند مانند عل

و عثمان بن  ياد قنديو ز يحمزة بطائن ياب
ن سه از وکال و قوام به امر حضرت يکه ا يسيع

شان را به يبن جعفر بودند و آن حضرت ا يموس
انت کردند و يخ يوکالت خود گماشته بود، ول

ه ياموال حضرت را خوردند و باضافه مذهب واقف
بن  يجاد کردند و امامان پس از موسيرا ا

هرکس . ن خواندنديد يکذاب و ب جعفر را
 .عه مراجعه کنديبخواهد به رجال ش

عقوب يبن آن اسحاق  يخبر چهل و پنجم، راو
است  يخرافات يچون راو يمجهول الحال است، ول

. ل القدر خوانده استياو را جل يممقان
ت کرده که امام دربارة ياز او روا يممقان

وجه بهره  :بت خود به او نوشته است کهيغ
د يبت من مانند بهره بردن از خورشيبردن در غ

اهل  ير ابر رود و من امانم براياست، چون ز
اهل  يکه ستارگان امانند بران چنانيزم

ه امام در ين تشبيا :ديسنده گوينو. آسمان
ست يح نير ابر، صحيد در زيبت به خورشيحال غ
  :از آن جمله ياست از جهات يو خراف

آفتاب وجودش در نزد همه مسلم و همه کس  -1
 .ستين نيب چنيامام غا يده، ولياو را د

ت ن اسيز زميد مقدم بر همه چيوجود خورش -2
و با تابش آن نباتات و اشجار و سنگها بوجود 

 .ستين نيب چنيامام غا يد وليآ يم
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آفتاب در پشت ابر هم باشد محسوس است  -3
توان داد و اگرچه ابر  يص روز ميچنانکه تشخ

 .ستين نيب چنيامام غا يم باشد، وليضخ
د اندک است و اگر صد يدوام استتار خورش -4

چ کس آنرا يه هسال مثال در استتار باشد ک
 يده باشد آنرا ممکن است انکار کنند، وليند

استتار امام بدوام است و استحقاق انکار 
 .دارد

نند يک نقطة جهان نبيآفتاب را اگر در  -5
ب يشود و امام غا يده ميگر ديد يها در نقطه

 .ستين نيچن
د از گرم کردن کرات يانتفاع از خورش -6

وانات و يو حتابعه و پرورش نباتات و اشجار 
ر منافع ياها و سايمعادن و جزر  ومد در

انسان  يآن برا يها ز استفادهيشمار آن و نيب
ب يشود، أما امام غا يبواسطة استتار قطع نم

 .عرفان مداران يست مگر با بافندگين نيچن
منافع وجود امام که مربوط به او است از 

ن و رد بدعتها و رد خرافات و ياء معالم دياح
ل يتشک ان احکام ويت مردم و بيوهدا شبهات

ن و اقامة جهاد و يج ديو ترو يحکومت اسالم
حدود و اقامة جمعه و جماعات و  ياجرا
ک در يچياز منکرات ه ياز اشرار و نه يريجلوگ

ت مردم يرد و محروميگ يبت او صورت نميحال غ
است  ست بلکه از تمام منافعيت نيتنها از رؤ

در استتار او که  يا دهيو فا چ بهرهيبلکه ه
چ بهره و يست بلکه هيمربوط به او باشد ن

در استتار او که مربوط به او باشد  يا دهيفا
نجا عقل و وجدان يد، در ايست بخالف خورشين

بت او به استتار شمس يه غيشاهد است، پس تشب
عقوب جعال چون ياسحاق بن  يول. مناسبت است يب

 .خود وام بوده نتوانسته چه ببافد
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من امانم  :امام فرموده :ديگو يبعد مو 
ن، چنانکه ستارگان امامنند ياهل زم يبرا
 .اهل آسمان يبرا

را حافظ و نگهبان يست زيح نينهم صحيو ا
  :است که فرموده يتعال ياهل آسمان خدا

  .)41: فاطر(﴾ إِنَّ اللََّه ُيْمِسُك السََّماَواِت َوالْأَْرَض أَنْ َتُزوال﴿
دارد  زمين را نگاه مى خداوند آسمانها و«

 .»تا از نظام خود منحرف نشوند
و مگر خدا عاجز شده که ستارگان امان 

 .اهل آسمان يباشند برا
ن، خدا به رسول خود ياهل زم ين برايو همچن
 :فرموده

  )107: األنعام(﴾ َوَما َجَعلَْناَك َعلَْيهِْم َحِفيظاً﴿
ن قرار يرا نگهبان اهل زم ما تو«

  .»مينداد
مانند او  يعقوب و کسانيون اسحاق بن أما چ

باشند و  ياعتناء م يب يبه قرآن و کلمات إله
خودشان دل خوشند باور کرده که  يها به بافته
 .ن و چنانستيامام چن

غلقوا باب أ« :امام نوشته :ديو بعد گو
شود امام  يمعلوم م» کميعني السؤال عما ال

 ز مانند خودش بوده که پرت و پال به اوياو ن
حال . کرده از سؤال ياست، بعد هم نه  نوشته

گران کلمات اسحاق يو د يچگونه است که مجلس
 .اند را از معجزات امام شمرده
د که او يت کرده مفيخبر چهل و ششم، روا

د در يعبدهللا بن الجن يفرستاد نزد اب يغالم
. که او بواسط بود که آن غالم را بفروشديحال

اوال، معلوم  :ستن اشکال اين خبر چنديدر ا
ر يست و ضميفرستاد، او ک ير او غالميست ضمين

ب است که يگردد، اگر امام غا يبه که بر م
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ا يثان. خواهد و غالم ندارد يب غالم نميامام غا
صلى - است که رسول خدا يکار بد يغالم فروش

شر الناس من باع « :فرمود -هللا عليه وسلم
د معلوم يعبدهللا بن الجن يثالثا اب .»الناس

و بعد . ست چه کاره و چه کس بوده استين
د چون پول غالم را يابوعبدهللا بن الجن :ديگو يم

کم  يا راط و حبهيجده قيارکرد هيگرفت و ع
او به او  يآن گذاشت، ول يآمد، از خودش رو

ن چه يا. ديخوب او برگردان يليد، خيبرگردان
شم آنرا يبه معجزه دارد مگر با سر يربط

 .نديامعجزه نم
ت شده از محمد بن يخبر چهل و هفتم، روا

ابت و از ين يار که خود مدعيم بن مهزيابراه
ح يمطلب صح يول. دکانداران وجوهات بوده است

ابت ينکه من نيست جز ايت نين روايدر ا يديمف
است،  يميبه گردن خود انداختم و آن امر عظ

وارد عسکر شدم  :ديم گويرا محمد بن ابراهيز
را  يه کردم و زنيارت، پس قصد ناحيبعنوان ز

بر  :د و گفتيمالقات کردم که او از نامم پرس
حال ( يرس ين وقت به مقصود نميگرد که در ا

) ستين زن که بوده و چه کاره بوده معلوم نيا
ا در باز است و در خانه چراغ يشب ب :و گفت

شب رفتم در باز بود و بهمان  :دياست، گو
ن يد وارد شدم و در بکه زن گفته بو يا خانه

دم يشن يکردم صدائ ين دو قبر ناله مينکه بيا
چه و  يعنين خانه مال که بوده و دو قبر يا(

و او ) ستيچ معلوم نيکرده ه يچرا ناله م
از خدا بترس و توبه کن که  !محمد يا :گفت يم

نجا يتا ا. يا را به گردن انداخته يامر بزرگ
از  !محمد يا :گفت يحال او که م. خبر تمام شد

ن يخدا بترس و از گناهان خود توبه کن مگر ا
ه چه کرده بود که يل ناحيب امام و وکينا
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ست شما را به خدا يمعلوم ن! د توبه کند؟يبا
ه نسر و ت ين خبر بيو ا. ثين هم شد حديا

 !.داند؟ يچگونه معجزه است خدا م
آن نصر بن الصباح  يخبر چهل و هشتم، راو

ف و فاسد يرجال او را ضع ياست که تمام علما
المذهب شمرده، و از غاله که مورد لعن ائمه 

نجا يچون ا يممقان يبوده است، ول. باشند يم
ه صحبت کرده خواسته او را حسن الحال ياز ناح

ت وخبر پنجم يت همان رواين روايا يبشمرد، ول
است که تکرار شده و تماما صحبت از فرستادن 

ن خبر چهل و ينو همچ. ه استياموال به ناح
آن همان نصر بن الصباح و همان  ينهم که راو

 .ه استيفرستادن اموال به ناح
آن محمد بن شاذان بن  يخبر پنجاهم، راو

م که در خبر چهل و چهارم ضعف حال او را ينع
ابت امام و ين يم، و او خود مدعيان کرديب

معجزه تراش بوده است و باز صحبت از فرستادن 
 .ه و بردن دزدهاياحاموال است به ن

آن محمدبن صالح  يکم، راويخبر پنجاه و 
بوده و  ياست که خود از وکال و نواب امام مهد

خودش و التماس دعا  يکرده با دعا يسؤال
 يحال چگونه مجلس. نموده و جواب آمده است

ن سؤال و جواب را از معجزات شمرده با يا
 يعنيه يخواهم جار يم :ن بودهينکه سؤال ايا

که » باد اشاله«نکه به يگر ايبخرم و د يزيکن
د خالص يز است دعا کنيدر حبس ابن عبد العز

ز را بخر و محبوس را ان يشود، جواب آمد کن
ده و يز را خريکند، او کن يشاء هللا خدا خالص م

حال شما را به خدا . محبوس هم خالص شده است
که يشتر کسانين معجزه است، البته بيا يکجا

ن به يشود، ا يروند از حبس خالص م يبه حبس م
ب ين چند خبر غيپس از ا. ستيمعجزه مربوط ن

 .از امام نقل کرده که ضد قرآن است
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همان حسن بن فضل  يخبر پنجاه و دوم، راو
و  يالحال است که کافمهمل و مجهول  يماني
ب نقل ياز امام غا ياز قول او اخبار يرکافيغ

ب به يز غاست که امام ا ياند و او مدع کرده
او با خبر بوده  ياو خبر داده و از فکر قلب

ست ين افکار همه از غاله است و در خبر بيو ا
 :و خدا فرموده. ز نام او گذشتيو هشتم ن
  )119: آل عمران(﴾ إِنَّ اللََّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ﴿
شة يفقط خداست که آگاه به افکار و اند«

 .»دلها آگاه است
  :سول خود فرمودهخدا به ر يو حت

﴾ َوِمْن أَْهلِ الَْمِديَنِة َمَرُدوا َعلَى النِّفَاقِ ال َتْعلَُمُهْم َنْحُن َنْعلَُمُهْم﴿
  .)101: التوبة(
اند  نه بر نفاق خو کردهياز اهل مد يبعض«

ما که  يشناس يشان را نميو ا يدان يتو نم
 .»ميشناس يشان را ميم ايخدائ

  :و در سورة بقره فرموده
  )204: البقرة(﴾ ...ِمَن النَّاسِ َمْن ُيْعجُِبَك قَْولُُه ِفي الَْحَياِة الدُّْنَياَو﴿
و از مردم، آسانى هستند آه گفتار «

آنان، در زندگى دنيا مايه اعجاب تو 
 .»شود مى
ن راجع به ابن ام مکتوم خدا به يو همچن

  :رسول خود فرموده
  )3 :عبس(﴾ َوَما ُيْدرِيَك لََعلَُّه َيزَّكَّى﴿
دانى شايد او پاآى و تقوا  تو چه مى«

 .»پيشه آند
شناس خداست و آنچه در فکر  بنده ،نيبنابرا

 .داند يگذرد فقط او م يو قلب انسان م
ت کرده رسول جعفر يخبر پنجاه و سوم، روا

ن يکه مهمل است و چن يمانيم اليبن ابراه
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 :ديگو يو أما متن آن، م. ستيدر رجال ن يجعفر
ز بغداد خارج شوم؟ جواب آمد که نوشتم که ا

ست به کجا نوشته و از يخارج مشو، معلوم ن
خواهد  يو باضافه م.  کجا جواب آمده است

در . در جواب بوده است يبيد خبر غيبگو
  :که خدا فرمودهيحال

: النمل(﴾ اللَُّه قُلْ ال َيْعلَُم َمْن ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ الَْغْيَب إِالَّ﴿
65(  

ها و زمين هيچ آس جز خدا  در آسمان: گوب«

 .»داند غيب نمى
ن اخبار غالبا ضد قرآن است، و يپس، ا

 .ن شمارهيگر ايد ين خبرهايهمچن
ت شده از اعلم يرواخبر پنجاه و چهارم، 

از او در رجال  يکه مهمل است و نام يالبصر
ز يرجاء نقل کرده که او ن يست، و او از ابين

خ ينقل کرده که ش ياالتيمجهول است، و از او خ
اند، از  االت او را نوشتهين خيريصدوق و سا
ده که به او يرا ند يد و کسيشن يجمله صدائ

نکه نام او يا نصر بن عبدهللا، با اي :اند گفته
ده که او مخاطب است، ينصر نبوده از کجا فهم

سر و ته را  ين مطالب بيحال ا. ستيمعلوم ن
ار تعجب ياند و بس درج کرده يمعجزات مهد يبرا

است  يبيخبر باز دو خبر غ نيل اياست و در ذ
صلى هللا عليه - که ضد قرآن است و رسول خدا

 .داد ين خبرها به اصحاب خود نميازا -وسلم
ت کرده از محمد بن يخبر پنجاه و پنجم، روا

ف و مجهول الحال است، و او نقل يهارون که ضع
با  آمده از قلب او خبر داده يکرده که کس

نکه قرآن فقط خدا را آگاه از دلها يا
را از  غالةاخبار ن يداند، چگونه است ا يم

شود تا  ياند، معلوم م شمرده يمعجزات مهد
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. اند اند از جهل مردم استفاده نموده توانسته
مال  از يپانصد اشرف :ديگو ين خبر ميدر ا

امام نزد من بود، من قصد کردم در عوض 
 ياشرف يپانصد و سکه به  ييکاروانسراها

که يکرده بودم به امام بپردازم و کس يداريخر
. رديل بگيت من خبر شد آمد آنها را تحوياز ن

را که بازار  غالةخدا لعنت کند  :د گفتيبا
ست که ائمه يجهت ن يب. اند خرافات را گرم کرده

دور نگه  غالةاند جوانان خود را از  فرموده
و مجوس و  يهود و نصارياز  غالةد که يدار

 .ن بدترنديمشرک
القاسم بن  يآن اب يخبر پنجاه و ششم، راو

حابس است که مجهول و نامعلوم المذهب است  ياب
نجا يکه در ا ينة اخباريبوده بقر غالةکه از 

ه و دستگاه يناح يبرا يبيآورده که اخبار غ
 يکس :ديگو ياز جمله م. آن قائل شده است

امام بفرستم  ةيها به من داد که به ناح ياشرف
و من بنام پدرش فرستادم نه بنام خودش، پس 

را به اسم خودش فرستاد و من  ه قبول آنيناح
 .ه فرستادميناح ين سال برايدر ا يهزار اشرف

آن  يبرا ين همه اشرفيه که اين ناحيچن
و  ج کننديآن ترو يد خدام و وکاليد بايآ يم

نجا يها است که در ا نيبسازند وهم يکرامتها
 .کور استمذ

بن  يت کرده عليخبر پنجاه و هفتم، روا
 :ديگو يمحمد بن اسحاق که مجهول الحال است، م

ت کرده بود، من يوص يمهد يبرا يا دامادم خانه
راجع به  يه جواب آمد، ولينوشتم به ناح

. امدين يام، جواب آبستن شده :گفت يزم که ميکن
. ز دروغ گفته استيبعد از آن معلوم شد کن

 .ن خبر معجزه باشديخوب، حال چگونه ا يليخ
از مردم مجهول  يا خبر پنجاه و هشتم، عده

است و  يا دهيد فاياند که نه مف آورده ييخبرها
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بطن  يف يمبهم و المعن نه معلوم، و تمام
 :گفته يلين ياز آن جمله ابوعل. الشاعر است

از  ييبرد و خبرها يا ابوجعفر مرا به خرابه
کرد، أما کدام خانه؟  من قرائت يخانه برا

مال که؟ و خبر آن چه بود؟ معلوم نکرده و 
رند و او را يگ يسر مادر عبدهللا را م يمو :ديگو
 يست؟ برايک» ام عبدهللا«اندازند، حال  يرون ميب

اندازند؟ از کدام خانه؟  يرون ميچه او را ب
 .ن است تا آخريباز معلوم نشده و همچن

 يمريد الصبن محم يخبر پنجاه و نهم، عل
خواسته، أما از کجا و از که؟ باز  يکفن

ست، در جواب او سال فوت او را به يمعلوم ن
ن خبر ضد قرآن است که ياند، و ا او خبر داده

   :ديفرما يم
َوَما َتْدرِي َنفٌْس َماذَا َتكِْسُب غَداً َوَما َتْدرِي َنفٌْس بِأَيِّ أَْرضٍ ﴿

 .)34: لقمان(﴾ َتُموُت
کند و هيچ کسي  فردا چه مي داند کسي نمي«

و خدا (ميرد  داند به کدام زمين مي نمي
 .»)عالم الغيب است

ت کرده ياالسود روا يخبر شصتم، محمد بن عل
به من داد  يا از سالها جامه يدر سال يکه زن

 يها ه برسانم، من آنرا با جامهيکه به ناح
چون به . »يعمر« يحمل کردم به سو ياريبس

م يهمه را تسل :گفت يردم، عميبغداد رس
م يکن، من همه را تسل يمحمدبن العباس القم

اوال  :جواب آنکه. کردم جز جامة آن زن را
ا، يثان. االسود مجهول الحال است يمحمد بن عل

ست يمهمل است، و معلوم ن يمحمد بن عباس القم
ن خبر يو بعد در ا. چه کاره بوده است

ة آن ب خبر داده که جامياز غ يعمر :ديگو يم
نان يب ايشود علم غ يمعلوم م. يزن را نرساند

دن پولها و لباسها و يفقط راجع به رسان
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کاش  ين، اآوجوهات بوده است آن هم بر ضد قر
کردند  يکشف م يک دوائيب يان علم غين مدعيا
 .آوردند يمردم م يبرا يديا اختراع مفي

 .کم، مکرر اخبار قبل استيخبر شصت و 
ل يبن مت يد بن علخبر شصت و دوم، محم

نب يبنام ز يت کرده که زنيمجهول الحال روا
به من داد که آنرا به  يصد اشرفياهل آبه س

رساندم من بتوسط  ين بن روح برسانم، وقتيحس
ن بن روح با يم رساندم با خود آنزن، حسيعمو

ن حال يکرد، هم يپرس احوال يآن زن به فارس
است، گفتن معجزه  يچگونه معجزه است اگر فارس
. باشند يمعجزه م يپس تمام اهل بغداد دارا

ک زن با يمال  يصد اشرفيبه نظر ما س يول
ه شدن يگران جذب به ناحيد ينارهايهزاران د

 .است يا معجزه خود
بن  همان محمد يخبر شصت و سوم باز راو

او را به  يل است که محمد بن عثمان عمريمت
 جامه بتوسط او يواسط فرستاده است و مقدار

ا رفته بوده کفن يکه از دنيکس يفرستاده برا
 .معجزه است ن چگونهيکنند، حال ا

آن حسن بن محمد بن  يخبر شصت و چهارم، راو
است که او را از ضعفاء  يالعلو ييحي

ف است، خبر او محل ياند، و چون ضع شمرده
ث او را منکر ينبوده و احاد ءاعتنا
 .اند شمرده

دبن شاذان بن آن محم يخبر شصت و پنجم، راو
باضافه . ابت بودهين يم است که خود مدعينع
نجا مکرر يز ذکر شد، و ايث او در سابق نيحد

 .شده است
از اهل  يت شده از مرديخبر شصت و ششم، روا
 يبرا يسيست که جامة نفيقم که نامش معلوم ن

مشترک  يا ه فرستاد و چون جامهيامام به ناح
ب مرجئه ک او که مذهيو شر ين آن قميبود ب
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مة آنرا امام پاره کرده و برداشته يداشته ن
دانسته که  يالبد م. را پس فرستاده است يميو ن

 .ستين ين خبر مهميمشترک است، و ا
از  يت کرده که شخصيخبر شصت و هفتم، روا

، پس يتفحص از امر مهد يوطن خود خارج برا
ن خبر نه يا. د که تفحص مکنيبه او رس يا نامه

حال چگونه . و نه معجزه است دارد يمفهوم
 .اند ان معجزات شمردهيآنرا در م

 يت کرده و مرد مجهوليخبر شصت و هشتم، روا
 يکه مصاحب حضرت صاحب الزمان بوده است، ول

چ چا ذکر نشده است، ينام او نامعلوم و در ه
از طال  ياريبس يشمشها يو او نقل کرده که مرد

ز آن ک اين بن روح برد و يحس يو نقره برا
ان شن يشمشها از دست او افتاده و در سرخس م

ن بن روح در بغداد به او خبر يمفقود شد و حس
 ةتذکرن خبر مانند اخبار کتاب يا ،يآر. داد

که باور  يان است و کسيو معجزات صوف اءياألول
د به يبا. کند از اسالم و قرآن خبر ندارد يم
اطالع از  يبرا يغمبران إلهيپ :شان گفتيا

عليه - مانيفرستادند، و حضرت سل يقاصد م يامر
از اخبار سبا و ملکة آن خبر نداشت و  -السالم
-  وسفياز فرزندش  -عليه السالم- عقوبيحضرت 

که در مصر بود خبر نداشت، و  -عليه السالم
بان امام ين نايا يه کرد، وليان دراز گريسال

بخصوص . ز و همه جا خبر دارندياز همه چ
 .وط به طال و نقره باشدکه مرب ياخبار

ز مانند خبر يخبر ن نيخبر شصت و نهم، ا
ان و مانند همان يشصت وهشتم از معجزات صوف

نجا باضافه نقل کرده است که ياست، و در ا
با من چه  :ن بن روح آمد و گفتينزد حس يزن
برو به  :ن بن روح گفتيز همراه است؟ حسيچ

 واو رفت . ينداز هر چه همراه داريدجله ب
ز خود ين بن روح به کنيسحانداخت، چون برگشت 
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اور، و او آورد، و يبرو آن حقه را ب :گفت
دجله است که آن زن در  يزيد همان چيد

مردمان سادة  :ديسنده گوينو. انداخته است
ن اخبار را يخبر از اسالم و قرآن ا ينادان ب
صلى - نان را از رسول خدايکنند و ا يقبول م

 ين کسانيدانند و به ا ياالتر مب -هللا عليه وسلم
مان ياند ا ن بودهين و نه فرع ديکه نه اصل د

غمبر يپ -عليه السالم- يحضرت موس. آورند يم
قوم خود و از  يپرست اولوالعزم از گوساله

، و -عليه السالم- برادر خود هارون يريتقص يب
له مصاحب خود و يبوس يازعلت سوراخ کردن کشت

 ية او، خبر نداشت، ولليوار وسيدز ساختن ين
ز با خبر، و بر ضد قرآن که ينان از همه چيا

دانند،  يب نميا غيانب يچ کس حتيفرموده ه
 - عليه السالم- حضرت نوح. دانند يب ميشان غيا
 : ديفرما يم

  .)112 :الشعراء(﴾ َوَما ِعلِْمي بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ﴿
ن مردم بجا يبه آنچه ا يمن علم«

 .»ارماند ند آورده
بن  يسيده محمد بن عرت کيخبر هفتادم، روا

که نه اسم  يهاشم  ياحمد مجهول الحال از جوان
که نام  يزين او، او به کنياو معلوم و نه د

 :ا زالل، گفتهيست غزال بوده ياو معلوم ن
ما  :داران را بگو و او گفته ث سرمهيحد

م و يگرفت ياز خانة امام حسن عسکر يدان سرمه
ولود آن جناب بود به آن استشفاء چون مال م

گر ياز مجهول د ين هم خبر مجهوليا. ميکرد يم
حال . گر بوديو نام آن معجزه چون معجزات د

بت يکه در زمان غ يد به باب احوال سفرائيبا
 :مياند بپرداز ابت بودهيا نيسفارت و  يمدع
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 باب احوال سفرائه
که واسطه بوده اند در  ياحوال سفراء و نواب

 ن امام و مردميب يبت صغريان غزم
ن يمتأسفانه از آنچه از ابواب گذشته و ا

ن سفراء و نواب فقط يشود ا يباب استفاده م
. گرفتن وجوهات از مردم ياند برا واسطه بوده

امام  يبرا ياديون وجوهات و اموال زو چ
ابت ين ياند هر کس تا توانسته مدع آورده يم

 .ب عاميب خاص و چه نايشده چه نا
عه يث و اخبار کتب شيو ما آنچه از احاد

مانند زمان  يبت صغريم، در زمان غيا دهيد
اد يابت و واسطه زيان ني، مدعيبت کبريغ

ن يکه نام برده شده در ا يو نواب. اند بوده
  :ليذ يات ذکر شده عبارتند از نامهايروا
 .يد العمريابوعمرو عثمان بن سع -1
 .جعفر يبه اب يمحمد بن عثمان مکن -2
 .القاسم يبه اب ين بن روح مکنيحس -3
 .يبن محمد السمر ين عليالحس ياب -4
 .يباقطان -5
 .يابوعبدهللا البزوفر -6
 .اسحاق االحمر -7
 ).51ج  325ص  يکما ف(محمد بن جعفر  -8
 .ميمحمد بن شاذان بن نع -9

 .ياحمد بن الحسن المادرائ -10
 .حاجز -11
 .يالقطان القممحمد بن احمد بن جعفر  -12
 .يابوالحسن االسد -13
 .قاسم بن العال -14
 .ياحمد بن اسحاق القم -15
 .ابا صدام -16
 .حسن بن نصر -17
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 .محمد بن احمد -18
 .اريم بن مهزيابراه -19
 .اريم بن مهزيمحمد بن ابراه -20
 .حسن بن قاسم العالء -21
 يمحمد بن صالح بن محمد الهمدان -22

 .الدهقان
 .وجناابن  -23
 .يابومحمد الوجنائ -24
 .احمد يالحسن بن اب ابوالقاسم -25
 ).367ص  يکما ف( يعيابومحمد حسن الشر -26
 ).367ص  يکما ف( يرير النميمحمد بن نص -27
اکار ير يالصوف ياحمد بن هالل الکرخ -28

 ).368ص  يکما ف(
بن بالل معروف به  يابوطاهر محمد بن عل -29
 ).369ص  يکما ف( يبالل
 .ن بن منصور حالجيحس -30
 يالعزاقر محمد بن عل يابن اب -31

 ).373ص  يکما ف( يالشلمغان
پسر برادر محمد بن  يابوبکر البغداد -32

 ).377ص  يکما ف( يعثمان العمر
 .ابودلف المجنون -33

بحار در باب  51نان که در جلد ير ايو غ
احوال «، و باب »ما ظهر من معجزاته«

منتها . ک ذکر شده استيهر  ، نام»السفراء
اند که  بوده يابت کسانيان نين مدعياز ا يبعض

گر مورد يد ياز سفرا يبواسطة مزاحمت با بعض
اند و خرافات و  گر شدهيطعن و سب و لعن همد

گر ظاهر شده يد يشان بواسطة سفرايا اتيکفر
 يعه و داراياکثرشان مورد مدح ش يول. است
هات مردم را اند و وجو د و مسند بودهيمر
شان را که ياز ا يو ما نام بعض. اند برده يم
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اد شده با ذکر صفحه يبحار  51در صفحات 
ن باب را يحال ما اخبار ا. ميادداشت نمودي

گر يخ ديکرده، سپس، از کتب و توار يبررس
ابت و نواب يت و سرگذشت نيبه واقع يا اشاره
  :م نموديخواه

رده که نقل ک يخ طوسياز ش ينجا مجلسيدر ا
 :اند در اخبار وارد شده که ائمه فرموده

 شوند، يامور ما م يکه متول يخدام و کسان«
ن يا :ديسنده گوينو. »ندين خلق خدايبدتر

را آنانکه خدام و قوام و ياست ز يمطلب حق
اند غالبا بنام  شان بودهياصحاب و خواص ا

ن راه نان يمذهب مال مردم را ربوده و از ا
ن به مردم يه بدعت است بنام دخورند و هر چ يم

از آن بدعتها سهم امام  يکي. کنند يق ميتزر
را گرفته و  ينان اطراف هر امامياست که ا

 يعوام معجزه تراش چرچر و جلب قلوب يبرا
ده يتراش  صدها کرامت يهر امام يکنند و برا يم

ن و يزر يحهايشان گنبدها و ضريل اوبق يو برا
که  ييها تنامهارين بوجود آورده و زيميس

ده و ائمه را همه يدارد تراش يمطالب ضد قرآن
 ياگر خواه. اند دادها و آخرت قرار يکارة دن
ا به يارات بحار و يبه ابواب ز يمطلع شو

مراجعه » ارات قبوريخرافات وفور در ز«کتاب 
توانستند  ياز افراد که نم يارياصال بس. نما

د خود آمدن ياز دولت وقت سوء استفاده کنند، م
 يدادند و از خلفا يرا از خواص ائمه قرار م

کردند و خالفت  يو طعن و لعن م يبجوئيوقت ع
جاد اختالف نموده و ير کرده و ايرا تحق ياسالم

که باالتر از رسول  يدر مقابل خلفاء امام
ف يرا تضع يدند و دولت اسالميتراش يباشد م

 .کردند يامامت برپا م يکردند وغوغا يم
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نقل کرده از محمد بن صالح  يمجلس نجايدر ا
ابت امام بوده و از ين يکه مدع يالهمدان

ن بحار يگرفته چنانکه در هم يمردم بزور پول م
نوشتم به صاحب  :ديگو يم. ذکر شده است يو کاف

ت يخانوادة من مرا آزار و اذ :الزمان که
که از  يثيکنند و سرزنش نموده و به حد يم

 :اند فرمودهت شده که يپدران شما روا
، تمسک »خدامنا وقوامنها شرار خلق هللا«
 يند؟ امام بقول او درجواب او جوابيجو يم

گول زدن  يآورده که فقط برا يا هيداده و آ
 18ة يعوام خوب است که خدا در سورة سبا آ

  :فرموده
َرةً َوقَدَّْرَنا ِفيَها َوَجَعلَْنا َبْيَنُهْم َوَبْيَن الْقَُرى الَِّتي َباَركَْنا ِفيَها قُرًى ظَاِه﴿

  .)18 :سـبأ(﴾ السَّْيَر ِسُريوا ِفيَها لََياِلَي َوأَيَّاماً آِمنَِني
ر يباشدکه در ز يه راجع به قوم سبا مين آيا

ن ياند و از آنجا تا شام که زم سد مآرب بوده
است  ياشجار و انهار يبا برکت و دارا

ر سد تا شام يبوده آباد که از ز ييها هيقر
 يه بوده آباد که هر مسافريهزار قر چهار

زاد و توشه و در حال امن و  يتوانسته ب يم
  :نجا فرمودهيامان عبور کند، و خدا در ا

با برکت  ين قراين قوم سبا و بيب«
م و يآشکار قرار داد يها هيشام ما قر

م و يآن اندازه گرفت ر دريس يبرا
روزها در  م در حال امن شبها ويگفت

 .»دير کنيآنها س
به ائمه و اصحاب  يه چه ارتباطين آيحال ا 

ر يشم و تفسيبا سر ،ي، آر!ه دارد؟مو خدام ائ
خدام و قوام  ه را باين آيتوان ا يم يبه رأ

نوشته  نجا امام به اويق کرد، در ايائمه تطب
م يه ما هستين آيبا برکت در ا يمقصود از قرا
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د، و قسم يظاهره شما هست يو مقصود از قرا
شما . است نيه همين آيکه مقصود از اخورده 

ات ينان چگونه با آيد ايرا به خدا مالحظه کن
خدام و قوام ائمه  ،يآر. اند کرده يقرآن باز

اند مانند مفضل  و خدانشناس بوده ياکثرا غال
شان را يشما احوال ا. يد جعفيزيو جابر بن 

مثال سه نفر از خدام و . ديد مطالعه کنيبرو
عه احوال يفر را در رجال شبن جع يقوام موس

از مال  ياند که هزارها اشرف شان را آوردهيا
ابت خورده و يافت کرده و بعنوان نيامام در

عه را يش يزهاينکه اموال و کنيا يبرا يحت
تصرف کنند و به وارث امام ندهند منکر فوت 

جاد يه را ايبن جعفر شده و مذهب واقف يموس
مة پس از او شده و منکر ائ يکرده و هفت امام

شان بود يشدند و تمام اموال که نزد ا
، دوم يحمزة بطائن يبن اب ي، عليکي :خوردند

خوانندة . يسي، سوم عثمان بن عياد قنديز
و کتب رجال  يمراجعه کن به رجال ممقان !زيعز

اکثر اصحاب ائمه . تا صدق سخن ما معلوم گردد
. اند وب و فاسد بودهيا معيا مجهول الحال و ي

 يعه بنامهايباب نمونه شما در رجال شاز 
و ابن فضال و  يم بن اسحاق نهاونديابراه

و ابوهارون المکفوف و  يبنحن يمعل
وهب بن وهب و ابوالخطاب محمد بن  يابوالبختر

و احمد بن  يمقالص و احمد بن هالل عبرتائ
و اسحاق  يا و احمد بن محمد بن خالد برقيزکر

دالرحمان األصم و و عبدهللا بن عب يبن عمار فحط
وجعفر بن محمد  يريبکر بن صالح و بشار الشع
ب و حسن بن يالخط يبن مالک و جعفر بن مثن

عثمان و  يبن اب يحمزه و حسن بن عل يبن اب يعل
ا بن يو زکر ير الرقيو داود بن کث يبريخ

مان بن ياد بن مروان و سليمحمد ابوعبدهللا و ز
 يبن اب ره و صالحيف بن عميو س يعمرو النخع
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ان يونس بن ظبير و يحماد و عبدالرحمان بن کث
 اتشان ضد قرآن ويگر که روايو هزاران نفر د

 .ديق نمائيضد عقل بوده است مراجعه و تحق
 

 جاد نواب و سفراءيت ايفيک
که ترجمة مختصر » رهنمود سنت«در کتاب 

باشد در ص  يه ميميکتاب منهاج السنة ابن ت
ر يوان محمد بن نصريه پيرينص :سدينو يم 113
که در  است يباشد و او از کسان يم يامام يعيش

جمله  و از(بود  يامام حسن عسکر ةسامراء خان
چون امام حسن . در مدت نه سال) اصحاب او بود

فوت کرد و طبق اقرار  260در سال  يعسکر
که رفت و آمد داشتند  يانيعياز ش ياريبس

بال نداشت، لذا تمام اصحاب او به دن يفرزند
د جعفر برادر امام حسن يکار خود رفتند، و س

ام کرد يم ترکة او قيبه امر دفن و تقس يعسکر
نکه امام فرزند ندارد و برادر يبراساس ا

ن يير علويل و ساين را فاميوارث او است، و ا
ب يدانستند و نق يم) نيتمام مورخ يو حت(

ن نزد او بود يين علويالسادات که دفتر مولود
دانست که حسن  ين ميز چنين، نييوس عليو رئ
ان و هواپرستان يغال يندارد، ول ياوالد يعسکر

که امام تراش و به خانة امام حسن رفت و آمد 
قت بر آنان ناگوار شد و ين حقيداشتند، ا

که  يزياند جلو چ دند خود را که واقع شدهيد
اسالم و  يتوانند استفاده کنند و برا يگر نميد

مخالف  امام و روغها بنامثها و دين حديمسلم
و ) شود يل وجوهات قطع ميو س(اسالم بسازند 
کردند که  ين خود اختراع فکرينشستند و ب

ش آمد نجات دهد و آن فکر ين پيشان را از ايا
 :نديبسازند و بگو ين بود که امام غائبيا

و (ب شده يبوده و غا يحسن عسکر يبرا يدفرزن
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 يدهللا اشعرسعد بن عب. )ده استياو را ند يکس
از اصحاب امام حسن  يکي عه ويکه از بزرگان ش

خود » المقاالت و الفرق«است، در کتاب  يعسکر
، اصحاب يپس از فوت حسن عسکر :سدينو يم 102ص 

 :و چهارده فرقه گفتند. او پانزده فرقه شدند
 :ک فرقه گفتي يندارد، ول ياوالد يحسن عسکر

ن ياو ). ميا دهيما ند يداشته ول يفرزند
ن و بوجودآورندة ياز جعال يکير يمحمدبن نص

ب آن ينکه خود را ناين فکر بود، به طمع ايا
ات را أخذ کند و يعيب بداند، و وجوهات شيغا

د که ير او ناميب امام و سفيلذا خود را نا
 يو برا. ان او استيعين امام و شيواسطة ب

ندهد  يگوش به سخن برادر حسن عسکر ينکه کسيا
ولد را از او باور نکند، لذا  عدم و خبر

لقب  يد جعفر برادر حضرت حسن عسکريس يبرا
ر مرد يچون محمد بن نص يول. کذاب گذاشتند

او  يرفقا. با اراده و سخنور بود يقو
گران را از يد شود و او بابدند که يترس

د مرد يبا :وجوهات محروم سازد، لذا گفتند
م يم تا بتوانير کنيرا باب و سف يفيسادة ضع

م، و لذا ياز او استفاده کرده و بهره بر
 يبود که جنب خانة حضرت حسن عسکر يمرد

داشته و خود و فرزندش در خانة  يفروش روغن
کردند بنام عثمان بن  يخدمت م يحضرت عسکر

دند و قرار ين دو نفر را ديد، آمدند و ايسع
ر يباب و سف» ديعثمان بن سع«گذاشتند که 

م ين همه تقسيد بيآ يمو هر چه وجوهات (باشد 
همکاران و شرکاء، محمد  يباألخره با سع. »کند

ر را محروم کردند، او خشمناک شد و يبن نص
ن ينکه خود او ايد، با ايب گرديمنکر امام غا

فکر را اختراع کرده بود از آنان کناره گرفت 
بوجود  يحيو فضا يديجد يد و بدعتهايو عقا
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رن هفتم و دا کرد و تا قيپ يروانيآورد و پ
در اطراف شام » هيرينص«روان او بنام ينهم پ
ذ ابن يکما نقل عن تلم. ه وجود داشتنديو سور

 .هيميت
که  يبن محمد السمر يچون عل :ديسنده گوينو

د، يب چهارم بود، وفاتش رسيان نايعيبقول ش
ابت و گرفتن وجوهات ين وزر و بال نينخواست ا

بنام  يعيرد و لذا توقيرا پس از وفات بدوش گ
و عبارت . ابت تمام شديامام صادر کرد که ن

عه از آن جمله در يع در تمام کتب شيآن توق
 يخ عباس قميف شيتأل» االمال يمنته«آخر کتاب 

ن باب آورده است، يز در اين يذکر شده و مجلس
أجر أعظم هللا  يبن محمد السمر يا علي« :ن استيو آن ا

 ام فاجمع أمرک والين ستة أينک وبيت ما بينک مفإ :کيخوانک فإ
تا . »مةبة التايقوم مقامک بعد وفاتک، فقد وقعت الغيأحد ف لىتوص إ

المشاھدة أال  يدعيمن  يعتيمن ش يأتيوس« :ديآنجا که گو
. »حة فھو کذاب مفتريوالص يانيالمشاھدة قبل خروج السف عىفمن اد

خدا اجر  ،يبن محمد المسر يعل يا« :يعني
را تو يو بدهد دربارة تو زم به برادران تيعظ

، پس امر خود را جمع کن، يريم يم ين زوديبهم
تو باشد و پس از وفات تو  يکه جا يو به احد

ق يت مکن که بتحقيقائم مقام تو گردد، وص
از  يکسان يواقع شد، و بزود بت تاميغ
شوند،  يمشاهده م يند که مدعيآ يانم ميعيش

ن شود ت ميمشاهده و رؤ يآگاه باش هر کس مدع
ن يحال باا. »کذاب دروغگو و افتراءزده است

عه قبول دارند، يش يعلما يع که تماميتوق
و خود را قائم  ابت امامندين يچگونه مدع

دانسته و از مردم  يبن محمد السمر يمقام عل
شود  يمعلوم م. رنديگ يوجوهات و سهم امام م

 .اند نها از جهل مردم استفاده کردهيتمام ا
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ون نواب اربعة امام وفات چ :د گفتيبا
 يابت قطع شد، دکانداران مذهبيکردند و ن

 يگريآمدند فکر د. شود يده ميدند نانشان بريد
 يث است جايحد ينکه هر کس راويکردند و آن ا

امام و قائم مقام او است، و نقل کردند که 
وأما الحوادث الواقعة « :امام فرموده
 يتثنا فإّنهم حجيرواة أحاد يفارجعوا إل

و چون آن زمان . »هميکم وأنا حجة هللا عليعل
ن ين عناويو ا. در کار نبوده يمجتهد و مقلد

دا شده و آن زمان يان مذاهب پيبعدا در م
ث يحد يو لذا بنام راو. مجتهد نبوده است

حال زمان ما که . ع را صادر کردنديتوق
ستند چگونه خود را يث نيحد ين راويمجتهد

دون مدرک و سزاوار است دانند ب يب امام مينا
ان که سهم امام به مجتهد يعيک نفر از شيکه 

دهد، از او مطالبة مدرک کند که شما  يخود م
 :تي، و أما روا!باشد؟ يتان چه م ابتيمدرک ن

 ي، دارا»ثنايرواة أحاد لىوأما الحوادث الواقعة فارجعوا إ«
را ظاهر  است که کذب و بطالن آن ييها نشانه

  :ن جملهسازد، از آ يم
ع ين توقيکه ا يث ائمه وقتيان حديراو -1

توان به  يصادر شده همه مرده بودند، چگونه م
ت يند به روايمرده رجوع کرد، و اگر بگو

ن يان، بنابرايد به خود راويان رجوع کنيراو
توان  يث هم باشند، نميحد ين اگر راويمجتهد

ات يد به روايبه خودشان رجوع کرد، بلکه با
 .درجوع نمو

ث، و معلوم و يان احاديراو :ديگو يم -2
ث ائمه، همه يان احاديمسلم است که راو

 يشان قطحيان ايا کم سواد بوده و ميسواد ويب
و جعال  يو خرافات يو جبر يو ناووس يو واقف

اند،  اد بودهي، اهل لغو زيعني يو کذاب و غال
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شان رجوع کرد و چگونه يتوان به ا يچگونه م
 .باشند يمن افراد حجت يا

د خدا معلوم کند نه هر کس يحجت را با -3
 هر ت، اوالً ين روايدر اخود را حجت بداند، 

و . را حجت خوانده است يمجهول الحال يراو
ل اوحجت يا خود را حجت خوانده بچه دليثان

د يگو يم 165ة يباشد، خدا که در سورة نساء آ
  :ست و فرمودهيحجت ن ياء و رسل کسيپس از انب
الً ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن ِلئَلَّا َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَى اللَِّه ُحجَّةٌ َبْعَد ُرُس﴿

  .)165: النساء( ﴾الرُُّسلِ
رسان بودند  ميامبران بشارت دهنده و بيپ«

 يمردم بر خدا حجت يآنان برا تا پس از
 .»نباشد

در نهج البالغه قرآن  -عليه السالم- يو عل
ن در خطبة يو همچن. است ه دانستهيرا حجت کاف

صلى هللا عليه  نا محمديتمت بنب« :ديفرما يم 90
-  غمبر ما محمدياز پ ، پسيعني .»حجته وآله

پس چگونه . ستيحجت ن يکس -صلى هللا عليه وآله
 يتواند خود را حجت بخواند و برا يامام م

 .ان جعال، جعل حجت کنديگران مانند راويد
حجتم بر آن  من :ديگو يع مين توقيدر ا -4
ان ائمه در اول يکه تمام راويان در حاليراو

ا مردگان حجت الزم يمرده بودند، آ يبت کبريغ
مردگان حجت  يدارند و چگونه آن امام برا

و . است که جواب ندارد ييزهاينها چيا. است
اد است که به يت زين روايالبته اشکاالت ا

ز اشاره ياز قرآن ن يتابش از آنها در يبعض
 .ميا هنمود
ن صفحه را پر کرده يچند ين باب مجلسيا در

اثبات عدالت و  يآورده است برا ياتيو روا
ابت و سفارت نواب اربعه از قول يامانت و ن
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ست يح نين صحيو ا. ابتيهمان دکانداران ن
معلوم کند نه د خدا يرا با يت هر کسيرا حجيز

ع است يات توقياز آن روا يو بعض. خود آنان
ب يکه امام غا يکسان :د گفتيبا. از طرف امام

اند از کجا بفهمند که آن  دهيو خط او را ند
ع خط امام و از خود امام است و ناقل يتوق

از  انين همه راويا دروغ، ايد يگو يراست م
ع ياند چگونه نقل توق قول امامان دروغ بافته

پس  يمجلس!. شان نباشد؟يات اير روايمانند سا
ب اربعه پرداخته به ذکر هر کدام از نوا از

را که بر ضد  يرپرستبقبورشان و ق يذکر جا
اسالم است رواج داده و توجه به قبور را که 

و بطالن . ت داده استياست اهم يکار باطل
رسول  با توجه به قرآن و سنت روش يقبرپرست

و ما . واضح است يامر -صلى هللا عليه وسلم- خدا
را  يپرستارت قبور دالئل بطالن قبريدر کتاب ز

نظر  ن باب صرفين ما از ايا بنابر. ميا آورده
 .ميکن ين که گفته شد قناعت ميکرده، و به هم

 
ه ين ادعوا البابين الذيباب ذکر المذموم

 والسفاره
است که مورد مذمتند و  ين باب در ذکر کسانيا

 اند باب و سفارت شده يمدع
شروع کرده به ذکر اسماء  367در ص  يمجلس

  :ديگو يشان ميا
است که  يعيشان ابومحمد حسن الشرياز ا يکي

بود، و او  يو حضرت عسکر ياز اصحاب حضرت هاد
از کفر و الحاد از  يت شد و مطالبيببا يمدع

 .او ظاهر شد
از اصحاب  يرير النميگر، محمد بن نصيو د

ابت يت و نيباب يبود، و ادعا يحضرت عسکر
شد  کفر و الحاد ظاهر ينمود و از او گفتارها
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غمبر است و فرستاده يو ادعا کرد که خود پ
باشد، و  يکه حضرت هاد يشده از طرف خدائ

قائل به تناسخ شد و زنا و لواط را حالل 
جاد يت ايفيما قبال ک :ديسنده گوينو. دانست يم

شنهاد يابت و سفارت را بدست او و به پيفکر ن
 .مياو نوشت

، که از اصحاب يگر، احمد بن هالل کرخيو د
و خواص او بود، وبعدا که  يضرت حسن عسکرح

ابت امام ين يدعااد و فرزندش يعثمان بن سع
ر بار نرفت و ياورد و زيکردند، او طاقت ن

 يکيرفت، لذا يرا نپذ» محمد بن عثمان«ابت ين
ن بن روح باشد او را لعن ياز نواب که حس

ابت نواب امام يد سؤال کرد که نيحال با. کرد
 يا از فروع که اگر کسي ن است وياز اصول د

 ! شود؟ يرد موجب کفر و لعن مينپذ
ات ين بن منصور حالج است که کفريگر، حسيو د

 .او مشهور است ييخدا يو ادعا
العزاقر است که  يگر، أبوجعفر ابن أبيو د

ن بن روح او را يداشت، وحس ينزد مردم وجاهت
 ياتينزد مردم داده و چون کفر يمقام و منزلت

ن بن روح از يالقاسم حس يکرد، أب از او بروز
 يحال جا. جست و او را لعن کرد يزارياو ب

ب بودند يعلم غ يکه دارا ين نوابيسؤال است ا
دادند مال چه  يآمد خبر م يکه م ياز هر مال و

را و صاحبان آن را  باشد و مقدار آن يکس م
و  يخود حضرت حسن عسکر يکردند و حت يان ميب

 يداشتند، چرا اشخاص يبن نوايوالد او که چن
العزاقر را در دستگاه خود  يابن أب لياز قب

دادند و از خواص  يو به اطراف خود راه م
ات از آنان ظاهر شود و يکردند تا بعدا کفر يم

که از  يب اماميامام و نا. مطرود گردند
ان يدهد، چگونه از اطراف ياموال مردم خبر م

ض يو نقن مطالب ضد يا اي، آ!خود خبر ندارد؟
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عه در يش يد کرد که همه را علمايرا چه با
 !.اند؟ کتب جمع کره

العزاقر  يابن أب يابوحعفر محمد بن عل
از صاحب  يعيد و توقيو برائت گرد مورد قلع

الزمان در لعن او وارد شد، و او معروف است 
 ياتيو کفر يافکار خراف يو دارا يبه شلمغان

عه و يداشته که مورد قبول ش يبوده و کتب
ب سوم ين بن روح نايخصوصا مورد قبول حس

ل ين قبيده است، و ايود گرددبوده، و بعد مر
اند و چگونه  ار بودهياشخاص در اطراف بس

ب يان عالم به غين راويکه عالم بقول ا يامام
اطالع بوده وبه  يل اشخاص بين قبيبوده، از ا

 .اطراف خود راه داده است
 ير البغدادابت ابوبکيان نيگراز مدعيو د

جعفر محمد بن عثمان است  يخ ابيبراردزادة ش
 ديکه با يزيحال چ. ديلعن و طعن گرد که مورد

است که در زمان ما هزاران نفر  نيگفته شود ا
ب ينا فقاهت وجود دارند که همه خود را يمدع

دانند و از مردم وجوهات و سهم امام  يامام م
ن است که دلبخواه خودشا يرند و بهر مصرفيگ يم

 يدر کاراست و نه کتاب يکنند نه حساب يمصرف م
ا مردم عوام چه بکنند و از ي، آ!يو نه مدرک

سورة  34ة ينان مصداق آيکجا بدانند که ا
  :ستند که فرمودهيتوبه ن

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ كَِثرياً ِمَن الْأَْحَبارِ َوالرُّْهَباِن لََيأْكُلُونَ أَْمَوالَ ﴿
 )34: التوبة(﴾ النَّاسِ بِالَْباِطلِ َوَيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه

 )د کهير گردايد و هشيبدان( !نيمؤمن يا«
ن اموال مردم ياز علماء و مقدس ياريبس

خورند و از راه خدا مردم را  يرا بباطل م
 .»دارند يباز م
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م يديبحار را به اتمام رسان 51ن جلد يما ا
. ميافتيت باشد در آن نيکه موجب هدا يزيو چ

  . ميبپرداز 53و  52د به جلد يحال با
  .ىمن اتبع الھد علىوالسالم 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 بحار 52و أما جلد 

 
 باب ذکر من رآه

 اند دهيکه او را ديذکر کسان
ن باب نام يعه در اير بزرگان شيو سا يمجلس
 يول. اند دهيرا د يرا که مهد ياند کسان برده

اند مانند  دهيکه او را د يد دانست کسانيبا
قرار خود است که در زمان ما با يدن کسانيد

اند، چون ملت  دهيرا در کرة ماه د ينيعکس خم
ه محمد رضا شاه يام و اقدام کرد عليران قيا

ران خارج شود، پس يو او ناچار شد از ا يپهلو
خود  ياز علما يکياز آن ملت توجه کردند به 

 ينيد روح هللا خميه بود بنام حاج سکه در فرانس
 يب بر حق مهديو نا يالعظم هللا يةآو او را 

ران وارد کردند يگفتند، و چون او را به ا يم
ما  :گفت يم ميديد يام ورود، هرکس را ميدر ا

بعدا معلوم  يول. ميا دهيعکس آقا را در ماه د
غات يو به تبل ياليشان خيدن ايشد د

چه  يدنين ديحال چندکانداران بوده است، 
سنده در ينکه خود نويو مانند ا. دارد ياثر
بًا از شهر آباده گذر يتقر يسالگ 35سن 

راز چنانکه قبال هم نوشتم يکردم به طرف ش يم
 يسرد رفتم مسجد برا يدر آباده وقت مغرب هوا

نماز مغرب، پس از نماز چون مجلس  يادا
م ساعت يبود و واعظ نداشت حدود ن يائيمه

ن آمده و رفتم ييکردم و با عجله پا يرانسخن
 ير ما بود فورظاتوبوس منت ابان،يبه طرف خ

فتة يسوار شدم و حرکت کرد، اهل مسجد که ش
م گرفتند که مرا دعوت يسخن ما شده بودند تصم

ما به  ده روز و در عقب يسخنران يکنند برا
دند يکنند و چون مرا ند يما حرکت م يجستجو
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کرده و  يان بوده و سخنراناو امام زم :گفتند
و  يه زاريکردند گر ءب شده بنايدوباره غا
راز تلگراف کردند، ين خبر را به شيتأسف و ا

م در محافل يديم ديراز شديچون ما وارد ش
امام زمان در شب گذشته  يآنجا سخن از سخنران

خود  يدن پانصد نفر ماديحال د. در آباده است
، آن !!د؟جه داريرا در مسجد آباده چه نت

عه نقل کرده تماما يات شيرا که روا يکسان
است، و اگر در  يدن وحدس زدن به وجود مهديد

م يمن مهد :ده شده گفتهيات آن دياز روا يبعض
 يا راويا دروغ گفته و يکرده و  يد شوخيشا

و  يک نفر مرئي يادعا جعل کرده است و بصرف
ات يحال ما روا. شود يثابت نم يزيسخن او چ

  :ميکن يم يبررس ارا فردا فرد يمجلس
 يالراز يآن احمد بن عل يخبر اول، راو

او . ستيف و اهل غلو بوده، و محل ثقه نيضع
نه نام (شده  يکه وارد ر يخيت کرده از شيروا

، او )خ معلوم و نه علم و عقل و مذهب اويش
م يبن ابراه يبنام عل يت از شخص مجهوليروا

 يگريهول دت کرده از مجيو او روا يالفدک
ن هم شد ين هم شد حجت، و ايآخر ا. يبنام اود

 يبو خوش  او گفته در طواف جوان خوشگل. ليدل
دم که خوش کالم و خوش منطق يرا د يئتيخوش ه

من  :بود، و او را نشناخته، او خود گفته
که يدر حال. ام ظهور من ظاهر شدهيم و أيمهد

 گذرد و هنوز ظهور نکرده يست سال ميهزار و دو
ا يگو. را اصالح کند آمده آن يمجلس. است

ن راست يا :ديگو. مجبور شده بزور رفو کند
بدا حاصل شده  يگفته بنا بوده ظهور کند، ول

د چگونه مردم يشما را به خدا مالحظه کن. است
 .پر نموده استرا مسخره کرده و کتاب خود را 

ان اهل غلو و يز از همان راويخبر دوم، ن
ل الحال، و او هم نقل کرده ا مجهويمذموم و 
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مردم قم بنام محمد بن  از ياز مرد مجهول
سال گردش کرده در طلب حق و آخر  يدهللا که سيعب

 يجوان خوشگل يول. دا نکرده استيهم حق را پ
 يده که احتمال داده او مهديرا در طواف د

صاحب  خدا به دلم انداخت او: ديو گو. باشد
ن ياصال نوشتن ا :ديسنده گوينو. الزمان باشد

 .ع وقت استييمطالب تض
بنام  يلخبر سوم، نقل کرده مجهول و مهم

بنام  يگرياز مجهول د يالشجاع يمحمد بن عل
وسف يبنام  يگريم از مجهول ديمحمد بن ابراه

او  بحص در برگشت از حج نماز :بن احمد که
ک محل و يده در يفوت شده و چهار نفر را د

ار نفر گفته از آن چه يکيتعجب کرده و 
و او  ينيصاحب زمان خود را به ب يخواه يم

از آن چهار نفر که صاحب  يکياشاره کرده به 
او گفته دالئل و عالمات او چه . زمان است

ا يآ يچه دوست دار :باشد؟ او جواب داده است
که شتر با بارش به هوا باال  ينيبه ب يخواه يم

ک يا فقط بار آن به هوا رود، کداميرود، و 
کند،  ي، او گفته فرق نميشتر دوست داريرا ب

ده است که شتر با بار آن به هوا يباألخره د
ن هم شد يد ايبه خدا مالحظه کن شما را. رفته

ن خدا را با يخواهند اصول د ينان ميمدرک، ا
ر يواقعا انسان متح. ن مهمالت ثابت کننديهم
 !.د؟يعه چه بگويشود به دانشمندان ش يم

از  يت کرده مجهوليز رواخبر چهارم، با
، يکه روز وفات حضرت حسن عسکر يگريمجهول د

بر خود  يده که ردائيرا د يطفل ده وجب
ده و بر جنازه نماز خوانده و سپس وارد يچيپ

که از آنجا  يا ر از آن خانهيشده غ يا خانه
ات را جمع ين روايا يمجلس. خارج شده بود

ر د. ده شده استيد يکرده که ثابت کند مهد
است  ياز مهد يات نه نامين روايکه در ايحال
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ن يبلکه ا. يو نه حجت. يا و نه نشانه
 يآنان مهد ياند که مرئ ن، حدس زدهيمجهول

 .بوده است
از مجهول  يت کرده مجهوليخبر پنجم، روا

در  که يبنام احمد االنصار يمجهول گر، ازيد
 يجوانم که ينفر بود يمستجار مکه حدود س

کل ياند و سپس آن جوان خوش ه دهيخوشگل را د
بنام  يپس شخص. را خوانده است ييدعاها
ن شخص يا ايآ ،قوم يا :گفته يمحمود يابوعل
ن شخص صاحب زمان است، آنان يد ايشناس يرا م
 يارب :ل؟ او گفته استيبه چه دل :اند گفته

نکه هفت سال خدا را خوانده و دعا کرده تا يا
ن هم شد يآخر ا. (نديصاحب الزمان را بب

در مزدلفه در خواب  :ديگو ي، سپس راو)ليدل
را  يده که رسول خدا به او فرموده آن شخصيد

شما را . اوصاحب زمان تو بوده است يا دهيکه د
ثابت  يتوان اصل ياالت مين خيا با ايبه خدا آ

 !نمود؟
ت يروا يغال يالراز يخبر ششم، احمد بن عل

او را  ن که نه نامياز اهل قزو يکرده از مرد
 يگريبرده و نه مذهب او را و او از مجهول د

ابت و ين يکه خود مدعيکه او وارد شده بر کس
ار يم بن مهزيبن ابراه ي، عليعنيسفارت بوده 

و سؤال کرده از آل محمد و او جواب داده که 
ران يکه خود من ح يا سؤال کرده ياز امر بزرگ

ست سال حج کردم تا امام يرا بيناتوانم زو 
دا يپ يراه ينم وليان به بيطلب کنم وع را

ن شخص چگونه يسؤال است که ا يحال جا. نکردم
است که خود از امامش خبر ندارد و  يبينا

. د به مراد خود برسديسالها حج کرده تا شا
ن يچه ا يب براين نايست ايباألخره معلوم ن

م دکان خود يتحک يا برايخبر را جعل کرده گو
ة او را که ين خبر و قضيا يو مجلس. بوده است
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بحار مکرر کرده و  يت ندارد چند جايچ مدرکيه
ها را مکرر نموده و  ن قصهيچون خوش داشته ا

  :ديب آنرا نکرده که شاعر گويدرک ع
 لةيب کلين الرضا عن کل عيوع

  

 ايالمساو ين السخط تبديولکن ع  
  

 يک قصة طوالنيابت با ين ين مدعيباألخره ا
ده آن هم يمرتبه امام را دک يبا زرق و برق 

و آن امام . ابان طائف و دور از مردميدر ب
در و  -صلى هللا عليه وسلم- برخالف سنت رسول خدا

ب نکرده ين شخص نايو ا!!. داشته است يدربان
ان يد نسيابت خود را از قول او نقل کند شاين

بلکه عرض کرده شما چه وقت ظهور !!. کرده است
داده که نه خود  يمد؟ او جواب مبهيکن يم

و در جواب . ده و نه خوانندهيشنونده فهم
د و ياست که خورش يظهور من وقت :گفته است

د و ماه يکه جمع خورشيدر حال. ماه جمع شود
مخالف قرآن است، بلکه جمع  يبهنگام ظهور مهد

امت است که خدا در يد و ماه مربوط به قيخورش
  :فرموده 9ة يامت آيسورة ق

  .)9 :القيامة( ﴾لشَّْمُس َوالْقََمُرَوُجِمَع ا﴿
  .»و يكجا جمع آرده شود آفتاب و ماه«

از عالئم ظهور را خروج داّبه از  يکيز يو ن
ن هم يکه اين ذکر نموده است، در حاليزم

 .امت استيمربوط به ق
جالوزه و  يکيخبر هفتم، نقل شده از 

مجهول الحال و مجهول االسم که او  يها شرطه
دم که درب خانه را يم را دين نسم :گفته است

رون آمده، و بدست يشکسته و ب يدر سر من رأ
در خانة من  يکن يچه م :ن و گفتهياو طبرز

م گفته چه يبه نس يا کسيست گفته و يمعلوم ن(
ن خبر سرار مبهم و يا ايآ). ام در خانه يکن يم

کند  يز را ثابت ميک نفر پاسبان چه چينقل از 
 .دارند يچه مقصود ان از نقل آنيو آقا
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تر و  خبر هشتم، از تمام اخبار سابقه مهمل
بن محمد  ينقل کرده از علرا يتر است، ز مبهم

بن محمد، و او  يست کدام علينکه معلوم 
بنام محمد بن  يگريت کرده از مجهول ديروا

ن يدم بياو را د« :او گفته استل که ياسماع
ست يمعلوم ن. (»که طفل بوديدو مسجد در حال

ن دو مسجد کدام دو يه و بدياو که را د
 .ا کالم مهملين شد خبر يا ايآ). مسجد

م عبده، يخبر نهم، نقل کرده از خادم ابراه
ست نام خادم و حال او، که او يو معلوم ن
آمد و  يصفا بودم که غالم يمن باال« :گفته است

 ييزهايم را گرفت و چيکتاب مناسک ابراه
 :ديامثال او پرس و يد از مجلسيحال با. »گفت

ز گفته آن يخادم که بوده و کدام غالم و چه چ
! ده دارد؟ين مبهمات چه فايآخر نقل ا !غالم؟

 .ستيهم بوده چه گفته معلوم ن يحال اگر مهد
ل نقل شده از يخبر دهم، بهمان اسناد مجاه

دم ياو را د« :س که او گفتهيم بن ادريابراه
ف يتکلکه به يمحمد، هنگام يپس از گذشتن اب

ان يمتأسفانه ب(دم يدست او را بوس ده ويرس
 ).ده استيرا بوس ده و دست کیيرا د نکرده کی
ز از خادم عبده نقل کرده يازدهم، نيخبر 

 ياست، او نقل کرده که اب يکه مجهول الحال
او « :يعني، »ته ووصف قدهيرأ« :ديعل بن مطهر گو

، أما »ف نموده استيدم و قد او را توصيرا د
 .ده و قد او چگونه بودينکرده که را د انيب

بدتر  يک نفر غاليت کرده يرواخبر دوازدهم 
ذر احمد بن  يبه نام اب ياز شرک از مرد مجهول

مذهب  يديکه ز يگريسوره و او از مجهول د ياب
ده، يرا د ير جوان خوش صورتيبوده که او در ح

از او  يو با و گفتگو کرده و حوالة پول
من محمد بن  :ا او گفتيده و ال کريخ گرفته و
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 يبرا يديک نفر زيا قول يحال آ. الحسن هستم
من  :حجت است، و اگر او گفته يمذهب امام

محمد بن الحسن  :د گفتيمحمد بن الحسنم، با
 !.باشد؟ يار است، از کجا معلوم که مهديبس

 يزدهم، مرفوع است، و آن اعتباريخبر س
ت، او از اهل سنت اس يآن زهر يندارد و راو

طلب کردم که  ين امر را آن قدر بسختيگفته ا
معلوم (ن رفت يدر آن از ب يا ستهيمال شا

دن به يامر، و اگر مقصود او رس نکرده کدام
ن است و يدن به او نه اصل ديبوده که رس يمهد

، )کرده است يا هودهينه فرع آن و کار ب
رفتم و او را مالزم » يعمر«پس خدمت  :ديگو يم

ت کردم، و پس از آن از صاحب شدم و خدم
 يعنين کار يا :الزمان سؤال کردم، او گفت

البته دکان داران هر (ست يوصول به او ممکن ن
). ادتر استيدار ناز زيشتر ناز کنند خريچه ب

صبح  :خضوع و التماس کردم گفت :ديباألخره گو
شتر يست چون بيگفت ممکن ن يهمان کس که م(ا يب

، )ايده و گفته صبح بکرده و ممکن ش يچاپلوس
پس صبح حاضر شدم، او به استقبال من آمد و 

تر و  بود از همه خوشگل يبا او جوان خوش صورت
ت تجار، چون به او نظر کردم به ئيخوشبوتر به

ک، به او اشاره کرد، پس به طرف او ينزد يعمر
ل کردم و از هر چه سؤال کردم جوابم داد، يم

آن خانه از سپس گذشت که داخل خانه شود و 
اگر  :گفت» يعمر«بود، پس  يا هيکرا يها خانه
د، يد يال کن که بعدا او را نخواهوس يخواه

د و داخل خانه شد، يپس رفتم که سؤال کنم نشن
 :ن گفتيشتر از آنکه چنيو با من سخن نگفت ب

 .»ک النجومبأن تشت إلىملعون ملعون من أخر العشاء «
» يعمر«که د، اوالً، معلوم نشد يسنده گوينو

ن سخن يب صاحب الزمان است که ايست، اگر نايک
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ست و يبوده که اول گفته ممکن ن ياو دکاندار
ًا، جوان يثان. چون او تملق گفته ممکن شده

 يار است از کجا معلوم که مهديخوشرو بس
ثالثًا، ملعون من أخر العشاء غلط !. بوده؟

صلى هللا عليه - است بلکه آنچه از رسول خدا
ملعون من أخر « :ن است کهيده ايرس -وسلم

نماز مغرب  يعني، »تشتبک النجوم يالمغرب حت
د خواند و ملعون است آنکه يرا اول وقت با

و در . ندازد تا ستارگان ظاهر شونديعقب ب
شتر يمورد نماز عشاء مستحب است که هر چه ب

ک به آخر وقت آن خوانده ي، نزديعنير يبه تأخ
عه مکرر يکتب خود ش ن مطلب دريشود چنانکه ا

وارد  146ص / 3ج / شده از آن جمله در وسائل 
 :فرمود -صلى هللا عليه وسلم- شده که رسول خدا

 يألخرت العشاء إل يمت يلوال أن أشق عل«
ثلث  يإل« :ةيروا يو ف. »لينصف الل

ن يدن صاحب الزمان در اي، د»ل رابعايالل

عه يخود ش ديت و مانند آن همه مخالف عقايروا
ع يامام زمان در توق :اند است که نقل کرده

 يهر کس قبل از ظهور من ادعا :خود فرمود
شما . ت کند او کذاب و افتراء زننده استيرؤ

کنند  يک طرف نقل ميمالحظه کند از را به خدا 
ت کند دروغگو است، و از طرف يرؤ يهر کس ادعا

ت يدر اثبات رؤ کذابی يگر داستانهايد
 !!.ست؟ين تناقض نيا ايآورند، آ  يم

 يت کرده احمد بن عليخبر چهاردهم را روا
ن است از يبدتر از مشرک غالةکه از  يالراز
و او از مجهول  يبنام محمد بن عل يمجهول

دهللا بن محمد بن جابان، و او يبنام عب يگريد
بنام داود بن غسان  يگرياز مجهول د

ن افراد مجهول يا ستيو معلوم ن. يالبحران
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 يسهل نوبخت يا بدروغ از ابياند و  هراست گفت
اند که او وقت تولد طفل را خبر  نقل کرده

و تازه . ل استيمادر او صق :داده و گفته
ه کرده و گفته وقت تولد يتق يابوسهل از راو

ت نشان کذب در آن موجود ين روايد، پس ا م ح م
 .است

اشتباه کرده و  يخبر پانزدهم، که مجلس
ت يروا يک نفر غاليل بهر حا. 14 :ديگو يم

ابت بنام محمد بن جعفر ين يکرده از مدع
از نواب صاحب الزمان  يکيکه خود را  ياالسد

ت کرده از يحال تعجب است که او روا. داند يم
ن بن محمد بن عامر و او يبنام حس يمرد مجهول

وسف يعقوب بن يبنام  يگرياز مجهول الحال د
 :گفتهف کرده و يکه او از سفر مکة خود تعر

 يشده و در آن منزل کس يدر مکه وارد منزل
 يد مهديال کرده شايکرده که خ يرفت و آمد م

خود  ياگر محمد بن جعفر االسد :د گفتيبا(است 
بپرسد که  يد از حضرت مهدياز نواب است با

ا کس ي يکرد يشما در آن منزل رفت و آمد م
ل ين همه طول و تطويگر ايگر بوده است ديد
. شه دروغ استيشود از ر يمعلوم مخواهد  ينم

نقل  يصلوات ياز آن شخص محتمل المهد) باضافه
حجت  13را يکرده که مخالف قرآن است، ز

 -صلى هللا عليه وسلم- ده پس از رسول خدايتراش
 165ة ينکه قرآن در سورة نساء آيبا ا

ست و يحجت ن ياء کسيپس از انب :ديفرما يم
فه قائل شده يخدا خل ين دعا برايبعالوه در ا

ن دعا و صلوات يو در ا. ز باطل استين نيکه ا
ن خالص کن يا قائم را از دست جباريخدا :ديگو
ز ين ني، و ا)نيالجبّار يديوخّلصه من أ(

 :ستين نيرا او در دست جباريباطل است ز
 :ن صلوات آمده است کهيباضافه در آخر ا
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ک ووالة عهد واألئمة من يول يوصل عل«
، »آجالهم يأعمارهم ورد ف يولده ومد ف

منظور از را اگر ين غلط اندر غلط است، زيو ا
ئمة من األ« :باشد، پس، جملة يمهد» کيول«

را أئمه از اوالد او يغلط است، ز »ولده
نکه ائمه همه وفات يگر ايو د. ستندين

 يومد ف« :ن جمالتياند، بنابرا کرده
کن  يطوالن«. »أجالهم يأعمارهم، وزد ف

» شانيا ياد کن در اجلهايمه را و زأئ يعمرها
عه زبان يش يعلما يشود مهد يمعلوم م. غلط است

 .خواند يغلط م يداند و دعا يعرب را هم نم
ت کرده است ي، روايخبر پانزدهم بحساب مجلس

نداشته بنام  يد وجود خارجيکه شا يمهمل
 يگريث کرد مرا مهمل ديحد :ديالفهام، گو

تعجب است در  .بنام احمد بن محمد بن بطه
ح يت که از هر جهت صحيک رواين ابواب يتمام ا

احمد بن  :دين خبر گويدر ا. باشد وجود ندارد
داخل ) بوده و يمرد مهمل، خراف(محمد بن بطه 

کرده  يارت ميشده و از پشت شبکه ز يمشهد نم
ست و چرا داخل يحال کدام مشهد معلوم ن(است 

! کرده؟ يارت ميشده و چرا از پشت شبکه ز ينم
. ارت قبر در شرع اسالم مذموم استياصًال ز

سپس آن مرد ) بوده يشود مرد خراف يمعلوم م
که از راه خلوت  يروز عاشورائ :گفته يخراف

ک در نشسته و ينزد يدم مرديبود آمدم و د
و نام مرا گفت؟ من جواب  يرو يکجا م :گفت

م يآ يارت کنم ميخواهم از پشت شبکه ز يم :گفتم
معلوم  يحال چه حق(کنم  يقضا م حق تو را

چرا داخل  :ديگو يپس آن شخص م!). نکرده
آنکه خانه،  يبرا :؟ در جواب گفتهيشو ينم

. شوم ير اذن او داخل نميمالک دارد و من بغ
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ست چه يمهمل معلوم ن ين راويابهرحال 
 !.ديگو يخواهد و چه م يم

بن عبدهللا  يت کرده علي، روادهمزخبر شان
د وجود يست و شايام او در رجال نالوراق که ن

ت جعل کرده از قول سعد ينداشته، و او روا
، او از احمد بن )ستيکدام سعد معلوم ن(

ت کرده که احمد بن اسحاق گفته ياسحاق روا
ام که صورتش همچون ماه  دهيرا د يمن مهد است

دن او چه يد حال گفتن و. (شب چهارده بود
 ياست، مدع ابتين يشود او خود مدع يم يمدرک

ن است يتر از همه ا و عجب. شود يل نميکالمش دل
از نواب صاحب األمر  يکيکه احمد بن اسحاق را 

بحار در  52ج  87که در ص ياند، در حال شمرده
ذکر کرده که احمد بن اسحاق خبر سعد بن عبدهللا 

در حلوان فوت  يدر زمان حضرت امام حسن عسکر
شود  يلوم ممع). اند کرده و او را دفن کرده

 يا ض واهمهيسندگان از دروغ و ضد و نقين نويا
 .ندارند

که  يت کرده است مظفر علويخبر هفدهم، روا
مجهول  ياشيسفارت بوده، از ابن الع يخود مدع

ز مجهول است، و او يو او از پدرش که او ن
ت کرده از آدم بن محمد که مهمل است و يروا
ت کرده يست، و او رواياز او در رجال ن ينام

ز مهمل ين بن هارون که او نيبن الحس ياز عل
و  يت کرده از جعفر نام مهملياست، و او روا

عقوب بن يبنام  يت کرده از مجهولياو روا
را در دامان  يمن مهد :ديمنفوس که او گو

 ين مظفر علويا :د گفتيحال با(دم يپدرش د
را خودش  يگر مهدير امام است دياگر خودش سف

دن او را از ينکه دياشد نه اده بيد ديبا
. ن نفر واسطة مهمل و مجهول نقل کنديچند

 ).!است ين چه بازيواقعا ا
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 يت کرده مرد مهمل مجهوليجدهم، روايخبر ه
 يگريبن الحسن بن فرج از مجهول د يبنام عل

دم يشن :که او گفته يبنام محمد بن حسن کرخ
من صاحب الزمان  :گفته ياز اصحاب ما م يمرد

ان نکرده يأما نام آن مرد را ب. ام هديرا د
د يا کاذب؟ حال بايبوده  قکه معلوم شود صاد

نام  يا مرد بيآ :ديو امثال او پرس ياز مجلس
دارد و  يتين و چنان گفته چه مدرکيو نشان چن

 !!.کند؟ يرا ثابت م يزيچه چ
ه مجهول يلويت کرده ماجيخبر نوزدهم، روا

م و يحک ه بنياز محمد عطار مجهول از معاو
وب بن نوح و محمد بن عثمان يمحمد بن ا

ر امام بوده که يل و سفيکه خود وک يالعمر
م که حضرت يما چهل نفر بود :اند نان گفتهيا

 پسرش را در منزلش به ما نشان داد يحسن عسکر
د پس ين امام شما است و متفرق نشويا :و گفت

د، آگاه يشو يخود هالک م يها نياز من که در د
د يگر او را نخواهيکه پس از امروز دد يباش

اول  :ز استيپرسش از چند چ يحال جا. (ديد
ن امام شما است پس از من يا :نکه گفتهيا

! ديشو يخود هالک م يها نيد که در ديمتفرق نشو
اند که  ن داشتهينان چند ديمگر ا :گفت ديبا

دوم، مگر . »خود ينهايد. ادنکميأ« :فرموده
ن است که عدم معرفت يدا فروع ياصول و  يمهد

د ياگر راست باشد با يبه او هالکت است، مهد
سوم، . ن باشد نه اصل آن و نه فرع آنيتابع د
د در يد ديپس از امروز او را نخواه :فرموده

سفارت بوده، و  يکه محمد بن عثمان مدعيصورت
دم گردن او مانند يمن او را د :گفته يدر خبر

من در  :گفتهگر يد يز در جاينقره است، و ن
. ض شدينکه ضد و نقيا. دميطواف او را د

خود . دروغگو حافظه ندارد :نديگو يبهرحال م
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که خبر  ين محمد بن عثمان در خبر بعديهم
ام گردن او  دهيمن او را د :ديستم باشد، گويب

 .مانند گردن من است
نقل کرده از محمد بن  يستم، راويخبر ب

و مانند ده و گردن ايعثمان که امام را د
ن يا يحال اگر سؤال کن. گردن خودش بوده است

 .خبر ضد خبر نقل نوزدهم است جواب ندارند
 يت شده از مرد فارسيکم، روايست و يخبر ب

ست و کذب و صدق يکه نام و نشان او معلوم ن
دم يرا د يزيکن :ست که گفتهيز معلوم نيآن ن
ده است، چون پوشش او را يرا پوشان يا بچه

نافش  يدم که مويرا د يفل خوشگلبرداشتم ط
ز و کدام يحال معلوم نکرده کدام کن(سبز بود 

. سر و ته ياست ب يتيروا! طفل، پدرش که بوده
بن عبدالرحمان و ضوء  يانش محمد بن عبليراو

 . باشند يهر دو مجهول و مهمل م يبن عل
بنام  يت کرده مهمليست و دوم، روايخبر ب

او از مهمل و  عبدهللا بن محمد بن جعفر، و
، و او يبنام محمد بن جعفر فارس يگريمجهول د

ل و او يبنام محمد بن اسماع يگرياز مجهول د
بنام مسرور و او از مهمل  يگرياز مهمل د

د يبنام مسلم بن الفضل و او از أبا سع يگريد
را که  يقصة دور و دراز يد الهنديغانم بن سع

. ندک يرا ثابت نم يزياگر راست گفته باشد چ
شدم،  يرا گفته در عراق داخل خانه و بستانيز

أما آن . سخن گفت ينشسته با من به هند يشخص
شخص نامش چه بوده و نشانش چه بوده معلوم 

 .است يال کرده که او مهديو ظاهرا خ. نکرده
از محمد بن  :ديگو يريست و سوم، حميخبر ب

ا تو صاحب را يسؤال کردم آ يعثمان عمر
ن عهد من با او در يو آخر يبل :؟ گفتيا دهيد
 يل اللهم أنجز« :گفت يالحرام بوده که م تيب



 فهرست مطالب

ن خبر ضد خبر نوزدهم يا، و »يما وعدتن
 .است، فراجع

ش از نصف ينجا بيما تا ا :ديسنده گوينو
م، و اگر يکرد ين باب را بررسياخبار ا

م و يسين باب را بنويم تمام اخبار ايبخواه
از  ير است، و بعضع عمييم واقعا تضيکن يبررس

ن يدر آخر ا يمجلس. است ين اخبار تکراريا
را شفا داده،  يکسان يباب نقل کرده که مهد

کور را چشم داده، فلج را از فلج رها نموده 
ا مورد اشکال است ين قضايو ا. نهاير ايو غ

  :از چند جهت
ن معجزات وکرامات را يه به اياوال، شب

ود نقل ز از بزرگان خيباطله ن يها فرقه
ک صدم ينقل شده  ياند و آنچه از مهد کرده

اگر . ستيگران نيک هزارم اخبار ديبلکه 
شما از . رفته شوديد همه پذياست با يرفتنيپذ

 ةتذکره را در يباب نمونه کرامات صوف
 .ديو کتاب نفحات األنس بخواناء ياالول
صلى هللا عليه - م رسول خداينيب يا، ميثان
صلى - هر داد و رسول خداز يهوديرا زن  -وسلم

ا ين قضايخود را شفا نداد، و ا -هللا عليه وسلم
ک آن از ينقل کرده صد  ياز مهد يکه مجلس
. نقل نشده است -صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا

را ضربت زدند، در بستر  ين عليرالمؤمنيام
که امام بودند مانند حضرات  او افتاد اوالد

ه و يبن حنف مانند محمد ين و بزرگانينحس
کردند و  يه ميحضرت عباس دور بستر او گر

. پدر بزرگوار خود را شفا بدهند نتوانستند
حضرت در آخر عمر کور شد،  ل برادريباضافه عق

توانست شفا بدهد  يم -عليه السالم- ياگر عل
مانند  ييايانب يو حت. صلة رحم واجب بود

ض شدند و خود يمر -عليه السالم- وبيا
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نکه خدا يخود را شفا دهند تا انتوانستند 
عليه - الرضا يبن موس يعل. آنان را شفاء داد

 يچند حبة انگور مسموم او را از پا -السالم
و نتوانست خود را شفا  درآورد و فوت نمود،

ن روز عاشوراء تب ين العابديز ماما. دهد
 .ن او را شفا نداديداشت، امام حس

در  -مصلى هللا عليه وسل- ثالثا، رسول خدا
 يشفيال« :خواند ير دعاها ميجوشن و سا يدعا

شفا  ي، جز خدا کسيعني. »إال هو ىالمرض
ها به داد يدر گرفتار يا چه کسيآ. »دهد ينم

فقط خدا، و  :ديگو يرسد، قرآن م يانسان م
ها خدا را خالصانه يشما در گرفتار :ديگو يم
د و در يکن ير او را رها ميد، و غيکن ياد مي
ها را از شما برطرف يخدا گرفتارن صورت يا
ن فرموده يدربارة مشرکو لذا قرآن . کند يم

ا خدا را مخلصانه يشان در درياست که ا
 يا را در خشکياگر حال در يعنيخوانند،  يم

داشته باشند و فقط خدا را برطرف کنندة 
و شفا دهندة امراض بدانند، موحد  يگرفتار

ما اگر . رين صورت خير ايخواهند بود و در غ
ن موضوع يات قرآن را راجع به ايم آيهبخوا

 .کشد يم بحث به درازا مياوريب
، از يامام مهد :توان گفت يا ميرابعا، آ

کند  يجرئت م يخدا مهربانتر است، چطور کس
شفا  يمهد يا فلج کرده وليخدا کور و  :ديبگو

 داده است؟
خامسا، قرآن در سورة شعراء، از قول حضرت 

  :ديگو يم -السالم عليه- ميابراه
  )80:الشعراء(﴾ َوإِذَا َمرِْضُت فَُهَو َيْشِفنيِ﴿
، )مم رسول خدا هستيکه ابراه(اگر من «
 .»دهد نه خودم يمار شوم فقط خدا شفا ميب

  :اء فرمودهيو خدا به رسول خود خاتم انب
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ا أَْمِلُك لَكُْم َضرا قُلْ إِنِّي لَ *قُلْ إِنََّما أَْدُعو َربِّي َولَا أُْشرُِك بِِه أََحًدا ﴿
قُلْ إِنِّي لَْن ُيجَِرينِي ِمَن اللَِّه أََحٌد َولَْن أَجَِد ِمْن ُدونِِه  *َولَا َرَشًدا 

  )22 -20: اجلن(. ﴾اُملَْتَحًد
بگو، همانا فقط پروردگارم  )!محمد يا(«

کنم،  يک او نميرا شر يخوانم و احد يرا م
شما  يبرا يمحققا من مالک ضر و نفع :بگو
محققا مرا هرگز پناه  :ستم، بگوين
ر او يو هرگز غ يدهد از قهر خدا احد ينم

 .»افتينخواهم  يپناه
  :و خدا در قرآن مکرر فرموده

  .)17: األنعام(﴾ ُهَو بُِضرٍّ فَال كَاِشَف لَُه إِالَّ َوإِنْ َيْمَسْسَك اللَُّه﴿
برساند برطرف  يخدا به تو ضرر و اگر«

 .»...ت سيجز او ن يا کننده
 ين کاشف ضرر و دافع آن و شافين ايبنابرا

. اءيانب يست حتير جز خدا نيخ يامراض و معط
تواند  يخودش نم ياء برايخود خاتم األنب يو حت

ر يکند مگر بقدر سا يا دفع ضررير و يجلب خ
تواند  ير از خدا نميچکس غيه و. افراد بشر

ا يا شفا دهد و ي ر کند ويدفع ضرر و جلب خ
ن کارها شود و يا واسطة ايروا کند و  حاجت

را واگذار نکرده  ين اموريچن يخدا به کس
 .است

که ياز کسان يکي :م به اصل مطلبيگرد يبرم
ده است، سعد بن يرا د ينوشتند او مهد يمجلس

ان خواهد يل بياست که در باب ذ يعبدهللا اشعر
  :شد
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 باب خبرسعد بن عبدهللا
 يو قائم را و مسائلدن ايخبر سعد بن عبدهللا ود

 ده است يکه از او پرس
بواسطة  يسيصدوق نقل کرده از احمد بن ع

مجهول الحال است، و  يسيو احمد بن ع ينوفل
و او  ياو نقل کرده از احمد بن طاهر القم

ز مجهول و مهمل است، و او نقل کرده از ين
ن يمحمد بن بحر که از غاله و بدتر از مشرک

احمدبن مسرور که  است، و او نقل کرده از
نجا معلوم شد که يدر ا. مهمل و مجهول است

پنج واسطه   باصدوق نقل کرده از سعد بن عبدهللا
را صدوق همواره يست، زيح نين صحيکه ايدر حال

ک واسطه نقل يث خود، از سعد با يدر احاد
ا محمد بن الحسن يکند که پدرش باشد و  يم

ن ينکه سه نفر از ايگر اياشکال د. ديالول
 ياز آنان غال يکيپنج واسطه مجهول ومهمل و 

اشکال . خبر در کمال ضعف است نياست، و ا
ث سعد بن عبدهللا يرجال و حد ينکه علمايگر ايد

ت از امام زمان کرده يکه روا يرا از کسان
ده يکه معجزه دياند و از کسان باشد نشمرده

که در ياند در صورت اوردهيحساب ن باشند به
. امام بشمرند يخواهد معجزه برا ين خبر ميا

ن خبر نقل کرده که ينکه در ايگر اياشکال د
احمد بن اسحاق در زمان امام حسن فوت شده 

است که او را از نواب  ين ضد اخباريو ا. است
نکه در يگر اياشکال د. اند امام زمان شمرده

صاحب األمر با آن انار طال  :ديگو ين خبر ميا
در جلد  يدر خبر کاف کهيکرد در حال يم يباز

ن يصاحب ا :ديفرما يحضرت صادق م 311اول ص 
. ستيو لهو لعب ن يت اهل بازيامر از طفول

باضافه داشتن انار طال و بودن آن در منزل 
گر آنکه ياشکال د. امام موجب نقض امام است
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مردم  امام زمان راجع به اموال ن خبريدر ا
ب يغ يکه جز خدا کسيب خبر داده در حالياز غ

احمد  :ديث گويحد نيوه در االداند، و بع ينم
خود  يف دستيرا در ک يره زنيبن اسحاق جامة پ

امام  يجا گذاشته و فراموش کرده بود برا
کند و  يرا از او مطالبه م اورد و امام آنيب

بهنگام نماز جامه نکه يشود تا ا ياو افسرده م
 شما را. ابدي يم يحضرت عسکر ير پايرا در ز

بنام اسالم  يد چه خرافاتيدا مالحظه کنبه خ
ماند چه  ير مياند، انسان متح ساخته و پرداخته

مگر امام  :شان گفتيد به ايد، بايبگو يجواب
 -صلى هللا عليه وسلم- شما باالتر از رسول خدا

در  -صلى هللا عليه وسلم- ، رسول خدا!است؟
ن راه ي، در بيالمصطلف يمراجعت از غزوة بن

ا را حرکت دادند از آن جمله هودج ه چون هودج
که اودر هودج نبود و رفته يشه را در حاليعا

د يون برگشت دگردنبند خود، چ يبود در جستجو
با لشکر و  -صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا

صلى هللا عليه - و رسول خدا. اند اصحاب رفته
اورا جا گذاشته است، از آن طرف صفوان  -وسلم
د و شناخت و او را يرا دشه يد و عايرس ينام

شه ين دربارة عاينه آورد و منافقيبه مد
صلى هللا - بافتراء گفتند که رسول خدا يسخنان

تا دو ماه نسبت به او کم لطف  -عليه وسلم
ات ينکه آيخواست او را رها کند تا ا يبود و م
شه نازل شد يعا ير و پاکدامنيتطه يافک برا

از جا  -وسلمصلى هللا عليه - بهرحال رسول خدا
 يابان خبر نداشت، وليال جوانش در بيعماندن 
ره زن ينان از جا ماندن فالن جامة پيامام ا

 - صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا. خبر دارد
اده يپ ياألرض نداشت و با پا يهنگام هجرت ط

نان يا يشد، ول ين راه مخفيو در ب هجرت کرد
را توانند اموال مردم  ياز فرسخها راه دور م
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ن يگر، در اياشکال د!.نزد خود حاضر کنند؟
، که در اول سورة »عصيکه«ث دربارة حروف يحد
منظور از کاف، کربال، و  :ديم است گويمر

. ديزي يرواناء پيها، هالک عشرت، و  منظور از
ز ين نيو ا. ن و صاد صبر اوستين عطش حسيو ع
ن و مخالف با يخالف قول مفسرمست و يح نيصح

ن بحار از حضرت ياست، که در هم يقول حضرت عل
 ياز اسام يکيک از حروف ينقل شده که هر  يعل

در دعا به خدا عرض  يز حضرت عليو ن. خداست
، »يص اغفرل يا ا ع،يها،  ا کاف ياي« :کند يم
م، صادق مرا ي، عليم، هاديکر يا يعني
منظور از  :توان گفت ين ميامرز، بنابرايب
م ياول سورة مر ن است که خدا دريهم» عصيکه«

اد نموده که آنچه در آن يبه صفات خود قسم 
 .قت استيسوره است حق

ن ياز اشکاالت ا يبهرحال آنچه ذکر شد بعض
ار ين خبر اشکاالت بسيباشد و در ا يخبر م

از  ياريباشد و متن آن مخالف بس يم يگريد
 .ميکن يات قرآن است، و لذا ما صرف نظر ميآ
المقاالت و «ه بنام نوشت ين سعد، خود کتابيا

دن صاحب االمر ي، و در آنجا ذکر از د»الفرق
ح بود در آنجا ذکر ين خبر صحينکرده، و اگر ا

 .نمود يم
 

 ه انتفاع الناس بهيفيبه وکيباب عله الغ
بهره بدن مردم به  يو چگونگ يبت مهديعلت غ

 آن
علل  يبت مهديغ ينجا برايعه در ايش يعلما

ست و  يح نيک صحيچ ياند که ه شمرده يو اسباب
اند که موافق با  از ائمه نقل کرده ياخبار

ست و قطعا ائمه مخالف قرآن و يعقل و قرآن ن
ند يگو ينم يسخن -صلى هللا عليه وسلم- سنت رسول
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و ممکن است کذابان وجعاالن آن اخبار را جعل 
 مانع ينان تعصب مذهبيا يول. کرده باشند

ئمه که خود ايتفکرشان شده است، در حال
د يسنت بسنج اخبار ما را با قرآن و :اند گفته

 يما اکنون علل. ديو اگر موافق نبود رها کن
ذکر  يکي يکيبت ذکر شده است يغ يارکه ب

م تا خود يسنج يم و با عمل و قرآن ميکن يم
نکه ينظر از ا قطع. خواننده قضاوت کند

ا از يا از غالتند ين اخبار اکثرا يا انيراو
و لذا ما متعرض . نياز کذابا ين و يمجهول

م و متن آنها را محل نظر يشو يسند آنها نم
  :ميده يقرار م

 لخوف قت :علت اول
خوف از کشته شدن خود است  يبت او باريغ

و  16و  10و  5و  2و  1ث ياحاد يچنانکه مجلس
ح ين صحيو ا. نقل کرده است 22و  231و 20و  18
را يو قرآن است، ز يست و برخالف سنت إلهين

ب شود يباشد و غا يحجت إله ياگر بنا باشد کس
د تمام يکند با يو از ترس مردم خود را مخف

شوند، و أبدًا خود را نشان  ياء مخفيانب
دهد  ياحتمال م يغمبريرا هر پيندهند، ز

د ين او، او را به قتل برسانند، پس بايمخالف
ات قرآن يکه آيحال د دريابالغ رسالت ننما

 :ديگو يم
  .)10: النمل(﴾ ي ال َيَخاُف لََديَّ الُْمْرَسلُونَإِنِّ﴿
 »!ترسند رسوالن در نزد من نمى«

  )175: آل عمران(﴾ فَال َتَخافُوُهْم َوَخافُوِن إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني﴿
پس اگر مؤمن هستيد از آنان نترسيد و «

 .»از من بترسيد

 )44: املائدة(﴾ فَال َتْخَشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن﴿
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 .»پس از مردم مترسيد و از من بترسيد«

﴾ اللََّه الَِّذيَن ُيَبلُِّغونَ رَِساالِت اللَِّه َوَيْخَشْوَنُه َوال َيْخَشْونَ أََحداً إِالَّ﴿
  )39: األحزاب(
آسانى آه پيامهاى خداوند را ]  همان[«

ترسند و جز خدا از  رسانند و از او مى مى
 .»ترسند آسى نمى

ه همه برسد چنانکه قرآن د بيبا يو حجت اله
  :فرموده

 )149: األنعام(﴾ قُلْ فَِللَِّه الُْحجَّةُ الَْباِلَغةُ﴿
 .» خداست از آنِ ]  و محكم[دليل رسا : گوب«

  :و خدا به رسول خود فرموده
 )67: املائدة(﴾ َواللَُّه َيْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ﴿
مردم حفظ ] شرّ [و خداوند تو را از «

 .»آند مى
د يبت خوف قتل باشد، باياگر علت غ ا،يثان
شه ين علت هميرا ايامت ظاهر نشود زيتا ق

ادتر يهست بلکه روز به روز خوف قتل ز بوده و
 .ب شوديامت غايد تا قياست، پس با

است و سلطنت مملکت يثالثا، زمان ما که ر
نان، يب بر حق امام است بقول ايعه با نايش

ش درحق خوب بيشود مگر او از نا يچرا ظاهر نم
ست يب بر حق بر حق نيا نايهم خوف دارد، پس 

د يشما مالحظه کن. ب وجود ندارديغا يا مهديو 
ه يپا يل چه قدر سست و بين علت و دليا
د رسول يل باشد بايباشد، اگر خوف قتل دل يم

ام نکند و خلفاء از خانة خود يخدا اصال ق
ند و رسول خدا به جهاد نرود چرا يايرون نيب

که رسول خدا از صدها يوف قتل، در حالخ يبرا
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ل خوف ياست و مع ذلک بدل رزتيامام وجودش عز
 .قتل خود را پنهان نکرد

 
 اءيسنن أنب :عّلت دّوم

در خبر  ياء چنانچه مجلسيعلت دوم، سنن انب
ن نبوده، يذکر کرده است و حال آنکه چن 4و  3
ب نشدند و اگر چند ياء غايک از انبيچ يه

ا يگر منتقل شدند يد يد بجااز محل خو يزرو
عليه - يزمان نبوت نبوده مانند حضرت موس

-  بين نزد شعيکه از مصر رفته به مد -السالم
ا يند، و يگو يبت نمين را غي، و ا-عليه السالم

 ميحضرت ابراهبوده است مانند  يتيمأمور يبرا
ت ي، مأموريکه پس از بت شکن -عليه السالم-

ر خانة خدا و يتطه ياو، به طرف مکه برا يبعد
عليه - ونسيو اما حضرت . ر آن بوديتعم

رون رفته به يان امت خود بيکه از م -السالم
ن را ي، پس ايا و وارد شده در شکم ماهيلب در

از قوم و  يريگ ند بلکه کنارهيگو يبت نميغ
غمبر ياگر فالن پ. شدن است يه إلهيگرفتار تنب

مورد غضب قوم شده و قوم او را در چاه 
بت ين غيا از او کناره کردند اينداختند و ا
خ يعه چرا تاريسندگان شين نويا ايآ. ستين

رند و حاضر به تفکر يگ ياء را در نظر نميانب
 .ستندين

  
 حکمتش کشف نشده :علت سوم

دارد که  يد و حکمتيفهم يعلت سوم، شما نم
د از آن سؤال شود و يف نشده و نباشآن حکمت ک

و  4در خبر  يکه مجلساز اسرار است چنان يسر
باشد  يم ين هم سخن باطليو ا. نقل کرده است 7
فهمد اوال چرا در اخبار  ينم يرا اگر کسيز
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خوف  ياند برا گذشته علت آنرا ذکر کرده گفته
 .قتل

فهمند خدا از  يرا که مردم نم يزيا، چيثان
ستند، قرآن يخواهد و مکلف به آن ن يمردم نم

کنند و  و فکر آنکه بفهمند ينازل شده برا
مردم  یآگاه ياء برايانب. دا کننديرت پيبص

را که  يزیمان چيآمدند و مردم را مکلف به ا
فهمند نکرد چنانکه قرآن در سورة انعام  ينم
  :ديفرما يم 104ة يآ

﴾ قَْد َجاَءكُْم َبَصاِئُر ِمْن َربِّكُْم فََمْن أَْبَصَر فَِلَنفِْسِه َوَمْن َعِمَي فََعلَْيَها﴿
  )104: نعاماأل(
داليل روشن از طرف پروردگارتان براى «

) به وسيله آن، حّق را(شما آمد آسى آه 
ببيند، به سود خود اوست و آسى آه از 
ديدن آن چشم بپوشد، به زيان خودش 

 .»باشد مى
  :فرموده 175ة يو در سورة صافات آ

 )175:الصافات(﴾ َوأَْبِصْرُهْم فََسْوَف ُيْبِصُرونَ﴿
) محتواست چه بى(ها را بنگر و وضع آن«

) نتيجه اعمال خود را(اما بزودى 
 »!بينند مى

  :فرموده 13ة يو در سورة آل عمران آ
 )13: آل عمران(﴾ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَِعْبَرةً ِلأُوِلي الْأَْبَصارِ﴿
در اين عبرتى است براى صاحبان «

 .»!بصيرت
  :ديفرما يم 20ة يه آيو در سورة جاث

  )20 :اجلاثـية(﴾ اِئُر ِللنَّاسِ َوُهدًى َوَرْحَمةٌ ِلقَْومٍ ُيوِقُنونََهذَا َبَص﴿



 فهرست مطالب

وسايل ) قرآن و شريعت آسمانى(اين «
بينايى و مايه هدايت و رحمت است براى 

  .»!يقين دارند) به آن(مردمى آه 
  :فرموده 42ة يو در سورة انفال آ

 )42: ألنفالا(﴾ َحيَّ َعْن َبيَِّنٍة ِلَيْهِلَك َمْن َهلََك َعْن َبيَِّنٍة َوَيْحَيى َمْن﴿
تا آسى آه نابود شده است، از روى دليل «

نابود شود و آسى آه زندگى يافته است از 
 .»روى دليل زنده ماند

د، يد و کشف نشده و سؤال نکنيفهم يپس نم
و  يان و ناتوانيعجز راهنما ين جمالت برايا

 .جهل آنان است
ه کرده ياز اخبار تشب ينجا در بعضيدر ا

بت را به عدم کشف حکمت يغ عدم کشف حکمت
که مثال چون خضر  يحضرت موس يخضر برا يکارها

 يواريرا کشت و د يرا سوراخ کرد و غالم يکشت
 يرا بر پا داشت، حکمت و سبب آنرا حضرت موس

  :ميجواب گوئ. ندانست
اس کرد، اگر يد قينبا ينياوال، در مطالب د

ن يرا ندانست ا يزيچ -عليه السالم- يحضرت موس
گر و خصوصا امت اسالم يشود که مردم د يل نميدل
 .را درک نکنند يزيچ

و کشتن غالم و بر  يا، سوراخ کردن کشتيثان
ست کار خضر بوده و يوار معلوم نيپا کردن د

انجام داده،  يين کارهايکه چن يقرآن آن عالم
از بندگان مقرب و  يکيمعلوم نکرده و آن شخص 

 .بوده است يع إلهيرشتگان مطاز ف يکيا ي
آن کارها  -عليه السالم-  يثالثا، حضرت موس
 يان کرد و باريد و او بيرا از آن عالم پرس

 .مکشوف شد چنانکه در سورة کهف آمده است
غمبر يپ -عليه السالم- يرابعا، حضرت موس

شد که  يکرد و به او وح يرويپ يبود و از وح
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تعلم  از او ايکند و  يرويبرود مثال از خضر پ
نشده است و خدا  يمردم ما وح يبرا يکند، ول
 :ديگو ينکرده که هر چه مجلس يوح ما به ملت

ان يک عده راويد ينيشما به ب. ديقبول کن
ن ياند ا ا کم سواد هر چه نقل کردهيسواد و  يب

ده يسندگان قول آنها را فکر نکرده و نسنجينو
 .کنند يتعصب قبول م يبرا

شان معتقدند يکه ايخرافاتاز  يکيخامسا، 
خضر است که مخالف  يد برايات جاوين حيهم

 34ة ياء آيقرآن است چنانکه در سورة انب
  :فرموده

  .)34 :نبياءاأل(﴾ َوَما َجَعلَْنا ِلَبَشرٍ ِمْن قَْبِلَك الُْخلَْد﴿
 يا(قبل از تو  يچ بشريه يو ما برا«

 .»ميا را قرار نداديماندن در دن) محمد
هنگام  -صلى هللا عليه وسلم- ل خداز رسويو ن

اران و ين يا اگر ايخدا« :جنگ بدر فرمود
، »ين عبادت نشوياصحاب من هالک شوند پس در زم

زنده و به عبادت خدا اشتغال  يو اگر خضر
. کرد يعرض نم ين سخنيغمبر خاتم چنيداشت، پ

د يو مف ياق نفيه در سرة فوق نکيبهرحال آ
اء از يتمام انبفهماند که  يعموم است و م

و چه خضر و  يسيو چه ع ياند چه موس ا رفتهيدن
بهرحال در زمان ما . -عليهم السالم- اسيچه ال

اند و بنام خضر،  دا شدهيک عده عوام پي
رند، و يم يامبر و امام نميپ :نديگو يم

ز تلف ين راه نيمال خود را در ا يگاهگاه
ن فکر يز ازاين يکنند، و دکانداران يم

که زمان ياز کسان يکيمثال کنند  يم يداربر بهره
بوجود آورد جناب مستطاب  يما خضر شد و رسوائ

صاحب کتاب  يرازين شيسلطان الواعظ يآقا
ک يبا  ياليک بحث خيکه  شاور استيپ يشبها

را در آن  يسواد يب يا سنيو  ياليخ ينفر سن
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 ين آقا فرموده آن سنيکتاب آورده و هر چه ا
ن ين آقا ايأما خضر شدن او . قبول نموده است
ابان يخ يکيدر نزد ين آقا مدتياست که منزل ا

ار يابان زن بسيارامنة تهران بود و در آن خ
از  ،يک نفر سرهنگيبود متعلق به  يخوشگل

ن خانم نازاد بود و اوالد نداشت يقرار نقل ا
نکه ين و آن شد تا ايمتوسل به دعا و ثنا و ا

ب منزل خود را به او گفته بودند چهل صبح در
آب و جارو کن و متوسل به حضرت خضر باش که 

عبور خواهد  ک روز صبح خضر از درب خانة توي
ر، و او از او بچه يرا بگ کرد دامن او

 يآخر بود که آقا يبخواه، اتفاقا در روزها
بود از  يکلين که شخص خوش هيسلطان الواعظ

رد يگ ين خانم دامن او را ميگذرد و ا يآنجا م
خواهم، آقا  يمن بچه ندارم و از تو مکه 

 يدارم، ول يآر :ديگو ي؟ ميشوهر دار :ديگو يم
خوب  يليخ :ديگو ياکنون مسافرت رفته، آقا م

دار کنم، و او  را بچه م داخل تا من تويبرو
. شود يشود و با خانم هم بستر م يداخل خانه م

شوهر سرهنگ او کشف و  يکم برا ه کمين قضيا
داد کردن و بد گفتن، يد و بکند دا يبنا م

از آن محله کوچ ن ناچار يسلطان الواعظ يآقا
کند  يم يداريخر يمنزل يگريد يکند و در جا يم

جة ين است نتيا ،يآر. دينما يم يرود سکن يو م
 .گرير خرافات ديزنده ماندن خضر و سا

 
 در گردن او نباشد يعتيب :عّلت چهارم

عت يبب شده که ين غايا يعلت چهارم، برا
در خبر  يدر گردن او نباشد چنانکه مجلس ياحد

ن يو ا. نقل کرده است 15و  14و  13و  12و  11
ح يتر است و صح تر و سست ليعلت از همه عل

ن مردم يک از خلفاء و سالطيچ يرا هيست، زين
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عت يبزور برا مجبور نکردند که بروند با او 
نه ين کار را با اهل مديحجاج ا ،يکنند، آر

فه و سلطان نبود و کار يحجاج خل يول نمود،
نه بود نه شهرها و بالد ياو منحصر به مد

 .گريد
ن بر يا، پدران بزرگوار و ائمة سابقيثان

عت يچکدام مجبور به بي، هيامام حسن عسکر
. نبود يعت احدينشدند و در گردن آنان ب ياحد

 .ندارد ين سخن انحصار به مهديا
 ن همهين همه مردم و ايثالثا، ا

 يعت احديند و رفتند و بدکه آم يدانشمندان
ب يد غاينان همه بايا ايدر گردنشان نبود آ

 .هستند ينان همه مهديا ايشده باشند و آ
است که هزاران سال در کتب  ين چه مهمالتيا

!!. دهند يآنها تعصب بخرج م يمانده و برا
 .ل استيت آنها عليبت که علينها بود علل غيا

 
 بيع به امام غاو أما وجه انتفا

 :يعنين باب، يدر ا يکه مجلس يمجموع اخبار
ت انتفاع مردم به يفيبت و کيباب علل غ«

خبر است که کثر آنها مربوط  22، آورده »امام
و چند . بت بود و جواب آنها ذکر شديبه علل غ

. ت انتفاع مردم استيفيخبر آنها مربوط به ک
  :مييگو يپس در جواب م

ب ير مورد نفع امام غانان ديکه ا ياخبار
ب مانند يبهرة امام غا :اند خود آورده و گفته

 ير ابر است، کالميد در زيبهرة از خورش
باطل  ير عاقالنه بوده و بکليغ يح و سخنيناصح

  :راياست، ز
ر يد زيم اگر خورشياوال، چنانکه سابق گفت
است نه  يا چند روزيابر برود چند ساعت و 
ان يد نماين سال خورشهزاران سال و اگر هزارا
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ند، مردم در وجود يآنرا نب ينشود و ابدا کس
 .کنند يآن شک و بلکه آنرا انکار م

ر ياز بالد ز يد در بعضيا، اگر خورشيثان
گر آشکار است و امام يابر باشد در بالد د

د يخورش يو بعالوه روشن. ستين نيعه چنيش يمهد
 يکه هر عاقليان است بطورياز پشت ابر نما

 يکند، ول يد در پشت ابر حکم ميود خورشبوج
 .باشد ين نمين چنيا يامام مهد

د بوجود يکه از خورش يهائ ثالثا، بهره
ش فصول و نمو اشجار و نمو يدايد از پيآ يم
فضا  يهوا و روشن ياهان و رفع حشرات و گرميگ

ن ير امور، همواره اياها و سايو بخار در
ور به مست يها وجود دارد و اگرچه گاه بهره

ا يو أما منافع وجود امام و . ابر باشد
رود و بلکه  ين ميب تماما از بيزمامدار غا

را منافع امام و يز. رفته و وجود ندارد
ت بالد و احقاق حق مظلوم و دفع يزمامدار، امن

جاد نماز جمعه و يظالم و جهاد با کفار و ا
المال و امر  تيم بيجماعات و دفع منکرات و تق

ر طرق و يل دانشگاه و تعميتشک به معروف و
نها است ير ايمارستان  وغيجاد بياسفالت و ا

و بلکه وجود . ستيچکدام حاصل نشده و نيکه ه
ک امام و زمامدار ظالم بهتر است از وجود ي
پس . ا موهوميب و يک امام و زمامدار غاي

که ما  ياديد از جهات زيه او به خورشيتشب
ح ير صحيل و غم، باطيرا ذکر کرد از آن يبعض
ان کّذاب ياز قول راو ياتيروا يمجلس يول. است

ا مجهول الحال نقل کرده و هر کس يو جعال و 
د او را مسلمان ين خرافات را قبول نکند شايا

ن موهومات مربوط به يکه ايندانند در حال
شود کفر و اسالم بدست  يمعلوم م. ستياسالم ن

 سولنان است و مربوط به کتاب خدا و سنت ريا
-  ا رسول خدايآ. ستين -صلى هللا عليه وسلم- هللا
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ات را ين روايو اصحاب او ا -صلى هللا عليه وسلم
نها يزها معتقد و اين چيخوانده بودند و به ا
 .ال وهللا! دانستند؟ يرا از اصول و فروع م

ن باب بنا کرده به بافتن يدر آخر ا يمجلس
با پدران  يمهد :ديگو 2جلد  99و در صفحة 

ن وقت يخود فرق دارد، پدران او مزاحم سالط
ام به يبودند و ق ينبودند و همه منتظر مهد

ام و ير قيبا شمش يمهد ير نکردند، وليشمش
غلبه  يرد و به هر سلطانيگ يتمام ممالک را م

راند، تا آخر، يم يکند و ظلم و جور را م يم
نها تمام باطل يآنچه خواسته، گفته است و ا

  :رايز. است
ن بودند و در يال، پدران او مزاحم سالطاو
امام باقر و صادق هست که  يباب يکاف

ن يا امام حسيآ. »کلنا قائم« :اند فرموده
با  يا امام عليه نبود؟، آيام يمزاحم بن

ن يسالط ا حضرت باقريه جنگ نکرد، آيمعاو
د يخواند؟ هارون الرش يه را غاصب نميام يبن

نان ياگر ا! ؟بن جعفر را به زندان نبرد يموس
ن يچه از سالط ين نبودند برايمزاحم سالط

ن امامان را يکه دور ايا کسانيآ! دند؟يترس يم
 يين بدگويو سالط ياسالم يگرفته و به همة خلفا

 ين اسالميکردند و خلفاء و سالط يو طعن و لعن م
نها مزاحمت يکردند، ا ير ميف و تحقيرا تضع
ها  يمجلس چگونه خدا چشم و گوش و فهم!! نبود؟

ن ين سالطيا ايرا بواسطة تعصب بسته است؟، آ
و  ين اسالميام کردند و با سالطيعه که قيش

هود کمک يو  يخلفاء جنگ کردند و از نصار
جاد يدوا کردند جز ا ينان چه درديگرفتند ا يم

عه و بدنام کردن آنان يبدعتها بنام امامان ش
و  ين مسلمانان و جنگ سنيوجز تفرقه و نفاق ب

ا دولت يآ. ن و تسلط کفاريف مسلميعه و تضعيش
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ه ووو چه کردند؟ چه يه و زنديه و قاجاريصفو
ن کردند جز ساختن يبه اسالم و مسلم يدمتخ

ن و توجه دادن يزر يها ق و گلدستهيزر يگنبدها
نها يا. و بستن درب مساجد يعوام به قبرپرست

 .کنند ين درک نميعصبتاست که م ييزهايچ
کند  ير ميام با شمشيق يمهد :ديگو يم يمجلس

ن سخن و يکند و ا يو تمام ممالک را مسخر م
ر يد و با شمشيايب ياست، اگر مهد يال باطليخ

ران فقط يد در ايهزار نفر را بکشد، با يروز
هزار نفر را بکشد، تازه پس  يتا صد سال روز
 ون ويليو شش م يشود س يبا مياز صد سال تقر
انسته بکشد چه برسد ران را نتويتمام افراد ا
کشد  يش از هزار سال طول ميگر، بيبه ممالک د

تا امام زمان گردن آنان را بزند؟ شما را به 
نان از يا ايکنند، گو ينان فکر ميا ايخدا آ
  :با آنکه خدا فرموده. ديآ يخوششان م يآدمکش

 )256: البقرة(﴾ ال إِكَْراَه ِفي الدِّينِ﴿
را مسلمان تمام ممالک  :نديگو ينان ميا
گر يکه ديدهد بطور يکند و همه را صلح م يم

ح قرآن ين برخالف صرينباشد و ا يعدوان و ظلم
  :فرموده 14ة ياست که در سورة مائده آ

  .)14: املائدة( ﴾فَأَغَْرْيَنا َبْيَنُهُم الَْعَداَوةَ َوالَْبْغَضاَء إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة﴿
توزي  بين ايشان دشمني و کينه«
 .»ايم تا روز قيامت انگيختهبر

 : فرموده 64و در همين سوره آية 
  .)64: املائدة( ﴾َوأَلْقَْيَنا َبْيَنُهُم الَْعَداَوةَ َوالَْبْغَضاَء إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة﴿
و بين ايشان عداوت و کينه انداختيم تا «

 .»روز قيامت
امت عداوت و بغضاء و جنگ ين، تا قيبنابرا
برخالف چگاه يبشر هست و ه نيب يزيو خونر

را بفرستد  يکند که امام يفرمودة خود عمل نم
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ش يو بزور همه را صلح وصفا بدهد که گرگ و م
با هم صلح کنند و مردم خوب شوند و فقط 

عذاب برطرف شود،  ير و بکليخدا سراز ينعمتها
امت کافر و مؤمن وجود يد تا قيگو يقرآن م

ستند و يان نميخواهد داشت و اکثر مردم اهل ا
که همه صالح و پاک و مؤمن  يالين شهر خيچن

ن جهت است يباشد وجود نخواهد آمد، و از هم
امت تمام اهل شهرها را يکه قرآن فرموده تا ق

م نمود چنانکه يمبتال خواه يبه عذاب و گرفتار
  :ديفرما يم 58ة يدر سورة اسراء آ

ا قَْبلَ َيْومِ الِْقَياَمِة أَْو ُمَعذُِّبوَها َعذَاباً َنْحُن ُمْهِلكُوَه َوإِنْ ِمْن قَْرَيٍة إِالَّ﴿
  .)58 :سراءاإل(﴾ َشِديداً كَانَ ذَِلَك ِفي الِْكَتابِ َمْسطُوراً

نکه ما هالک کنندة يست مگر اين يا هيقر«
عذاب  را ا آنيامت و يش از روز قيم پيآن

ن در کتاب يا يم کرد عذاب سختيخواه
 .»نوشته شده است

اند  را نوشته يکسان يسخنان خراف نانيا يآر
اند و نه از عقل و  که نه از قرآن خبر داشته

ل اسالم به يفقط به فکر ساختن مذهب و تبد
امت است که خدا حق و يق ،يآر. اند مذهب بوده

کند  ين اختالفات حکم ميباطل را از هم جدا و ب
ن مطلب ذکر يا ياديات زيچنانکه در قرآن در آ

  :ديفرما يم 17ة ير سورة حج آشده از آنجمله د
إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابِِئَني َوالنََّصاَرى َوالَْمُجوَس َوالَِّذيَن ﴿

  .)17: احلج(﴾ أَْشَركُوا إِنَّ اللََّه َيفِْصلُ َبْيَنُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة
به راستى خداوند در ميان مؤمنان و «

ن و مسيحيان و مجوس و يهوديان و صابئي
مشرآان، در روز قيامت داورى خواهد 

 .»آرد
  :فرموده 92ة يو در سورة نحل آ
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ِلُيَبيَِّن لَُهُم الَِّذي َيْخَتِلفُونَ ِفيِه َوِلَيْعلََم الَِّذيَن كَفَُروا أَنَُّهْم كَاُنوا ﴿
 )39 :النحل(﴾ كَاِذبَِني

ورزند،  تا آنچه را آه در آن اختالف مى«
ن روشن سازد و تا آافران بدانند برايشا

 .»آه آنان دروغگو بودند
  :فرموده 69ة يز در سورة حج آيو ن

 )69:احلج(﴾ اللَُّه َيْحكُُم َبْيَنكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِفيَما كُْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ﴿
خداوند روز قيامت بين شما در آنچه در «

 .»آند ورزيد، داورى مى آن اختالف مى
ا يفقط هفت سال و  يمهد :نديگو ينان ميا

ن معقول است که يا ايکند آ ياست ميپنج سال ر
ر شکم اسب او يآن قدر مردم را بکشد که تا ز

 يچرا برا. اند د چنانکه نوشتهيايخون باال ب
نان چه يد اينياست کند به بينکه هفت سال ريا

جز  يزينان چيا خدا به ايفکرند گو يقدر ب
ن ياند که زم ا فکر نکردهيت آتعصب نداده اس

آن کشتار شود خون باال  يشن است و هر قدر رو
د يد شما برويآ ير شکم اسب نميتا ز

د اگر صد هزار ينيب بالد را به يکشتارگاهها
ک يگر کشته شود يد يا جايو  يگوسفند در من

و بعالوه ظرف هفت سال . ديآ يوجب خون باال نم
ن را ية زمت کرير همة جمعيشود با شمش ينم

 ير ميامام با شمش :نديگو يمنان يا. گردن زد
ا يکند، آ يا را پر از عدل ميد و با زور دنيآ

ن ين اسالم ديا ديآ! شود؟ يهم م يعدل زورک
در قرآن برخالف  ياديات زيآ ؟اکراه و زور است

ده که تعصب يچه فا ينان است، وليگفتة ا
 .دن استيماندن خواندن و مانع فهم

گر اگر يامامان د :ديگو 52ج  99ص در  يمجلس
قائم مقام که يشد، پس از آنان کس يم يا حادثه
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. ستين يکس يپس از مهد يآنان باشد، بود، ول
خودشان است که در  يها ن سخن برخالف گفتهيو ا

 يدوازده مهد ين مهدياند پس از ا گفته ياخبار
و  يحضرت عل ين مهديا پس از اي د ويآ يگر ميد

سخنان  نانيا ايگو. کنند يجعت مگر ريائمة د
راد کرده که يا يکس. اند خود را فراموش کرده

د يشود، او از کجا خواهد فهم ينم يوح يبه مهد
که زمان ظهور او است، و زمان رفع خوف او 

داده  يجواب نادرست يشده که ظهور کند؟ مجلس
خدا او را دانا کرده  :ديگو 100در صفحة 

ق پدرانش آگاه يبزبان رسول خود و از طر
ن است که خود شما يجواب ا. نموده است

امت و وقت ظهور او يد که از قيدار ياتيروا
اند  ائمه گفته يست جز خدا، حتيچ کس آگاه نيه

ر ائمه مکرر يم، و حضرت صادق و سايدان يما نم
آنانکه وقت . کذب الوقاتون« :اند فرموده

و بعالوه از . »اند اند دروغ گفته ن کردهييتع
ان يعيدکه دستور داده شيا نقل نموده يخود مهد

او دعا بخوانند که خدا وقت ظهور او را 
ده که امامان يرس ياخبارباضافه . ک کندينزد
ن کردند و بدا حاصل شد و چون ييرا تع يوقت

ن و چنان کردند خدا يان نموده و چنيعه عصيش
ر خواهد يرا عقب انداخت چنانکه در باب ز آن

 .آمد
 

ت وحصول يعن الّتوق يص و الّنهيمحباب التّ 
 البداء

هور و بدا حاصل ظن وقت ييازتع يامتحان ونه
 شدن

ت آورده از ين باب پنجاه روايدر ا يسمجل
ا يو  غالة ا ازيالحال و  ان مجهوليراو

ما . گرنديکديض يکذابان و اکثر آنها ضد و نق
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م تا خود يگذار يآنها را به نظر خواننده م
  :قضاوت کند

ت يروا ين عليرالمؤمنيت اول، از اميروا
ب شود يقائم از مردم غا« :کرده که او فرموده

 يرا در ال محمد حاجت يخدا :ديتا نادان بگو
 :ديگو يمگر دانا م :ديد پرسيحال با. »ستين

خدا که در . را در آل محمد حاجت است يخدا
  :قرآن فرموده

 )6: العنكبوت(﴾ إِنَّ اللََّه لََغنِيٌّ َعنِ الَْعالَِمَني﴿
بى گمان خداوند از جهانيان بى نياز «

 .» است
 :و فرموده

 )64: احلج(﴾ َوإِنَّ اللََّه لَُهَو الَْغنِيُّ الَْحِميُد﴿
نياز، و شايسته هر گونه  و خداوند بى«

 .»!ستايش است
  :ز فرمودهيو ن

 )68: يونس(﴾ ُسْبَحاَنُه ُهَو الَْغنِيُّ﴿
منزه ) از هر عيب و نقص و احتياجى(«

 .» نياز است او بى! است
  :و فرموده

 )6: التغابن(﴾ َواْسَتْغَنى اللَُّه َواللَُّه غَنِيٌّ َحِميٌد﴿
بى ) از ايمان و طاعتشان(و خداوند «

نياز بود، و خدا غنى و شايسته ستايش 
 .»!است

ب بشود و چه نشود خدا نه به يچه امام غا
 .شانير ايآل محمد محتاج است نه به غ

ت دوم و سوم، امام باقر و صادق يروا
د امتحان شود و غربال يعه بايش :اند فرموده

در . رخالص جدا شوديگردد تا گندم خالص از غ
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عه ين امتحان اختصاص به شيا :د گفتيجواب با
 2ة يدر سورة عنکبوت آ يتعال يندارد خدا

  :فرموده
َولَقَْد فََتنَّا  * ا َوُهْم ال ُيفَْتُنونَأََحِسَب النَّاُس أَنْ ُيْتَركُوا أَنْ َيقُولُوا آَمنَّ﴿

 .)3 - 2: العنكبوت( ﴾الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم
شوند و  يا مردم گمان کردند که رها ميآ«

ند و امتحان دگر يبگفتن آمنا رها م
ق ما مردم قبل از يشود و به تحق ينم
 .»ميشان را امتحان کرديا

عه يب و شيپس امتحان مربوط به امام غا
ست طبق قرآن خدا تمام مردم را امتحان ين

عليهما - يسيو ع يا أمت موسيآ. کند يکرده و م
-  ا اصحاب رسوليآ ؟امتحان نداشتند -السالم

فقط امتحان  ؟امتحان نشدند -صلى هللا عليه وسلم
د يشما نگاه کن! بت است؟يمخصوص زمان غ

بهرحال خدا از همه . اند ن بستهيبه د يمهمالت
کند و در قرآن  يکافر امتحان مچه مؤمن و چه 

از آن جمله در سورة  ،ن مطلب مکرر ذکر شدهيا
  :فرموده 7ة يز آيکهف ن

﴾ إِنَّا َجَعلَْنا َما َعلَى الْأَْرضِ زِيَنةً لََها ِلَنْبلَُوُهْم أَيُُّهْم أَْحَسُن َعَمالً﴿
 )7 :الكهف(
ما آنچه را روى زمين است زينت آن قرار «

بيازماييم آه داديم، تا آنها را 
 .»!آنند آدامينشان بهتر عمل مى

  :فرموده 35ة ياء آيو در سورة انب
 )35: نبياءاأل(﴾ كُلُّ َنفْسٍ ذَاِئقَةُ الَْمْوِت َوَنْبلُوكُْم بِالشَّرِّ َوالَْخْيرِ ِفْتَنةً﴿
هر جاندارى چشنده مرگ است و شما را «

براى امتحان، به سختى و آسايش 
 .» آزماييم مى
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  :فرموده 2ة يورة انسان آو در س
 .)2: نساناإل(﴾ إِنَّا َخلَقَْنا الِْأْنَسانَ ِمْن ُنطْفٍَة أَْمَشاجٍ َنْبَتِليِه﴿
اى آميخته  ما انسان را از نطفه«

 .»آزماييم او را مى. آفريديم
را يتر است، ز نيريت چهارم، از همه شيروا

بن جعفر  يت کرده که موسين روايقطيبن  يعل
ان به يعيست سال است که شيدو :هبه او فرمود

ت داده شده و عادت داده يآمال و آرزوها ترب
ام ما و به دولت يق ي، به آرزويعنياند  شده
 :گفته يفرزندش علن به يقطيو . شانيدن ايرس

چه شده که آنچه به ما گفته شده حاصل شد 
م و آنچه به يان نائل شديبه دولت عباس يعني

شده حاصل نشد  شما گفته شده و وعده داده
به پدرش  يامد، عليان بوجود نيدولت علو يعني
داده که ما را به آرزوها نگاه  بن جوايقطي

ست سال يگفتند تا دو ياند و اگر به ما م داشته
عه از اسالم يست شين يصد سال خبريا سيو 
کن يگشت، ول يبر م) از مذهب ساختة خود يعني(

تا ، ين زودي، بهمين زوديبه ما گفتند بهم
نکه يو حاصل ا. ما مردم را الفت دهند يدلها

ن يده ايآمده د يمجلس. دادند يما را باز
عه است که در کتاب يش يت موجب رسوائيروا
ه يسپس توج. ز ذکر شدهين) 369ص /  1ج ( يکاف

 .يهات دلبخواهيکرده به توج
ان مجهول الحال از امام يت پنجم، راويروا

از او سؤال ل ياند که فض ه ت کرديباقر روا
 :کرده ظهور قائم چه وقت است؟ او جواب داده

. باشند ياند کذاب م ن کردهيآنانکه وقت مع
که از ائمه نقل  ياتيپس آن روا :د گفتيبا

ا سال چند و يو  يحة آسمانيشده که فالن وقت ص
 .ن خبر استيماه چند، تمام دروغ و مخالف ا
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ن يز مانند پنجم است و همچنيت ششم، نيروا
 .ت هفتم و هشتم و نهميروا

معلوم (ر به او گفته يت دهم، ابوبصيروا
دارد که  ين امر مدتيا ايآ) ست به که گفتهين

 :او جواب داده است که! ما راحت شود؟ يبدنها
کذب «ت با ين روايا(ن داشته يمع يمدت يبل

) ات سابق مخالف استيروا يعني، »الوقاتون
اد کرد يد پس خدا در آن زيکن شما فاش کرديول
! شده يعه عصبانيشود خدا از دست ش يمعلوم م(

ک بوده عقب انداخته و يو وقت ظهور که نزد
ن يکن تمام ا خواننده مالحظه!. اد کرده استيز

 .ض و برخالف عقل استيات ضد و نقيروا
گر مخالف يات ديازدهم، با تمام روايت يروا

به امام  :ديگو يرا ابوحمزة ثمالياست، ز
تا هفتاد سال بالء  :فرمود يم يلع :باقر گفتم

و فرج است و حال آنکه  ياست و بعد آسان
. ميديند يو راحت يهفتاد سال گذشت و ما آسان

امر را موقت  نيا يتعال يامام فرمود که خدا
کذب « :اتيروا يعني(کرده بود در هفتاد سال 

ن کشته شد يپس چون حس) الوقاتون دروغ است
ن امر را يرد و ان شدت کيغضب خدا بر اهل زم

چهل عقب انداخته، و ما به شما  تا سال صد و
را به  د پس خدا آنيم و شما فاش کرديگفت
نزد ما قرار  يوقت نيا ر افکند، و پس ازيتأخ

مگر به امام باقر  :ديد پرسينجا بايا(نداد 
د که خدا غضب کرده و يشود از کجا فهم يم يوح

ش کرد عه فايش عقب انداخته و چون 140تا سال 
د يمالحظه کن. مان و آنرا عقب انداختيخدا پش

 ياند، اگر کس چگونه مردم را معطل کرده
ز در ين يشود و عل ينم يبه امام وح :ديبگو
 :امبر، فرمودهيالبالغه پس از فوت پ نهج
. »انقطع بموتک األنباء وأخبار السماء«
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. يختم به الوح«فرموده  131ز در خطبة يو ن
قطع  يوح -هللا عليه وسلم صلى- به رسول خدا

ها به ين فضوليا :، در جواب خواهند گفت»شد
 .رسد يشما نم
از امام صادق  يت دوازدهم، مردم مجهوليروا
ن امر دربارة من بود ياند که ا ت کردهيروا

ة من بعدا ير انداخت و در ذريرا تأخ خدا آن
اوال  :د گفتيبا. آورد يآنچه بخواهد بجا م
ما بود و خدا چرا عقب کدام امر دربارة ش

ن ضد يا ايثان. شود يم يانداخت مگر به شما وح
 -صلى هللا عليه وسلم- غمبرياست که از پ ياخبار

خواهد بود که اسم  يمهد يآورده بودند که کس
 .او اسم من، و اسم پدر او، اسم پدر من است

که معلوم  يد مخزوميزدهم، ابولبيت سيروا
امام باقر نقل داشته از قول  يست چه مذهبين

از  :ديگو يم يکه مجلس يسراسر معم يثيکرده حد
سؤال است  يحال جا. مشکالت اخبار و اسرار است

 گو، وامام ينه معم د راهنما باشديکه امام با
فرج  يرا بطور معما برا ياوقات ثين حديدر ا

ا يفهمد، و ثان ينم يکس ن کرده که اوالييتع
 يمجلسو . مخالف است» کذب الوقاتون«با 
ه کند باز نتوانسته ين صفحه خواسته توجيچند
 .است

باب  نيت چهاردهم، که اصال مربوط به ايروا
ست که يز معلوم نيآن ن يست و تازه راوين

 ينده آمدنيآ :ديت گوين روايدر ا. بوده است
ة اول سورة ياست و استدالل نموده به آ يو حتم

دن عذاب به ين مکه و رسينحل که در مورد مشرک
به موضوع ندارد، و  يچ ارتباطيشان است و هيا

خدا هر گاه خبر دهد که  :ديفرما يامام صادق م
ا انجام شده يانجام خواهد شد پس گو يزيچ
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به موضوع  ين چه ارتباطيخوب ا. »است
 !!.دارد؟
 ين و شخصياز کذاب يا ت پانزدهم، عدهيروا

ت کرده که امام يکه مورد لعن امام بوده روا
د و يشه منتظريان هميعيشما ش :هباقر فرمود

ر دست قصاب در هول و يد که زيهست يمانند بز
د يحال با. يد و نه سنديدار يترس است نه شرف

ا، يثان!!ٍ دارد؟ يبه مهد ياوال، چه ربط :گفت
ن انتظار شما را مذمت کرده است، پس يامام ا

 !!.ديآنرا رها کن
از امام رضا از  يت شانزدهم، بزنطيروا

امام جواب نداده و  يؤال کرده؟ ولخواب س
ن چه يحال ا. او را موعظه کرده است يقدر
 .دارد؟ يبه مهد يربط

به امام رضا  :ديگو يت هفدهم، راويروا
که (شهاب  ابن ت شوم اصحاب ما ازيفدا :گفتم

 از جد تو يتيروا) ن استيمسلم ياز علما يکي
خدا « :اند که فرموده است امام صادق نقل کرده

صلى هللا - مانند رسول خدا يته به احدنخواس
، »است بدهديست و سه سال ريب -عليه وسلم

اگر امام صادق فرموده راست است،  :فرمود
 :د؟ فرمودييگو يت شوم شما چه ميفدا :گفتم

شما را خدا مبتال  :د تا آنکه فرموديصبر کن
د که يهست يکرده به فاش کردن سر شما قوم

ن عمل شما مخالف کيد بدل، وليمحبت مائ يمدع
چ يت، که هيشما است تا آخر روا يقول وادعا

نکه يکن ايست، وليو ظهور او ن يبه مهد مربوط
د يستيعه نيد و شييگو يفرموده شما دروغ م

ان يد و اعمال مدعيرا تمام عقاياست ز يقتيحق
عليه - يعل يد و اعماليعه بر ضد عقايش

 .است -السالم
به  :ديون گيقطيبن  يجدهم، عليت هيروا
چه شده آنچه دربارة شما  :بن جعفر گفتم يموس
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آمده مطابق واقع نشده است  شيت شده از پيروا
آنچه  يدروغ از آب درآمده است، ول يعني

ح درآمده؟ يت شده صحيدربارة دشمنان شما روا
آنچه دربارة دشمنان نقل شده حق بوده  :فرمود

د به يشما معطل شد ياست و همان شده، ول
شما همان آرزوها نقل شده و  يپس را آرزوها،

ن ياز ا :د گفتيحال با!!. ت آمده استيروا
ات فرج يشود که آن روا يات معلوم ميل روايقب

ه تماما آمال و يام دولت اماميو ظهور و ق
ن بوده و طبق واقع ين وقائليناقل يآرزوها

نگه را دلخوش  اند آنان ست ائمه خواستهين
 .دارند
که خود  يد بن عثمان عمرت نوزدهم، محميروا
دانسته از آن  ير امام زمان ميل و سفيرا وک

أما ظهور الفرج « :ت کرده است کهيحضرت روا
، يعني، »هللا، وکذب الوقاتون يفانه إل

ن کنند ييکه وقت ظهور را تع يکسان
است که  يت ضد اخبارين روايو ا. نديدروغگو

ن ضد ين وقت آمده است و همچنييدر آنها تع
را يباشد ز ي، م»ذکره من رآه«ششم از باب خبر 

م بن يبن ابراه يعل :در خبر ششم آن باب
 يابت و سفارت حضرت مهدين يار که مدعيمهز

حضرت زمان ظهور را  از آن :ديبوده، گو
سنة  يف... « :دم و او در جواب فرموديپرس

شما . »در سال فالن وفالن« يعني »کذا وکذا
ه مطالب ضد و د چگونيرا به خدا مالحظه کن

ض را جمع کرده و مردم را سرگرم ينق
 .اند نموده
 يمجهولان يکم، راويست يستم و بيت بيروا
ن امر يا« :اند که امام فرموده ت کردهيروا

د شما يأس شما و بايشود مگر پس از  يحاصل نم
د به يبه شقاوت برسد و سع يد و شقيخالص شو
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 است يبتين امر را غيسعادت برسد، و صاحب ا
قد شود مانند آن است که که هر کس به آن معت

را در مشت خود گرفته و فشار داده  يدرخت خار
بنده  ياست ول يبتين امر را غيباشد، صاحب ا

» چنگ بزندن خود ياز خدا بترسد و به د ديبا
 ).بت و ظهورياالت غين خينه به ا(

از قول امام  يست و دوم، کذابيت بيروا
شما « :موده استصادق نقل کرده که او فر

ت و بدون يکه بدون امامت هدايد هنگاميا چگونه
گر ياز شما از بعض د يد که بعضيباش يعلم

ز داده و ين هنگام تميد پس در ايجو يزاريب
ن هنگام يد، و در ايد و غربال گرديامتحان شو

است اول روز  يسالها و امارت کوتاه اختالف
د يبا. »ر و آخر روز مقتول و مقطوع استيام

ب امام و ينکه صدها نايزمان ما با ا :گفت
و  يان علم است باز نفاق و گمراهيصدها مدع
ن است که يار است، پس جواب امام اياختالف بس

را امام خود قرار دهند،  اگر مردم قرآن
د، يبرطرف خواهد گرد ياختالف و نفاق و گمراه

 .ستيگر نيا کس ديو  ين مربوط به مهديو ا
ست يست و چهارم و بيم و بست و سويت بيروا

ن ينکه ايمطلب است و آن اک ي يو پنجم، دارا
ان منتظرالخدمت، منتظر دولت ائمه بودند يعيش

 يو لذا سرکشبرسند  ينکه به نوائيا يبرا
بدست خواهد آمد راه  يک ،يو بحث ککردند  يم
 يت راوين سه روايو لذا در ا. انداختند يم

دن يم از رسيدکر يما خدمت امام گفتگو م :گفته
در  :به دولت، امام به ما توجه کرد و فرمود

هات آنچه شما يهات هيد هيهست يچه مطلب
شود  يد حاصل نميا د و چشم به آن دوختهيخواه يم

د و خوب و بد شما از يتا شما غربال شو
د و هللا آنچه شما به آن چشم يگر جدا شويکدي
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 د بهيبه شقاوت و سع يشود تا شق يد نميا دوخته
 .سعادت برسد

 :بن جعفر فرموده يست و ششم، موسيت بيروا
ن ائمه مفقود يمچون پنجم از فرزندان هفت

خود را  ينهايد و ديخدا بترس باشد شما از
د که ين شما را نربايد يد که احديحفظ کن

است تا  يبتين امر غيصاحب ا يناچار برا
ن امر هر که قائل به آن بوده يبرگردد از ا

. ق را به آن امتحان کرده استکه خداوند خل
ن بوده است يحال ممکن است مقصود آن جناب ا(

ن يکه هرگاه فرزند پنجم فرزند نداشت، شما د
ا عدم يد و به بهانة وجود و يخود را حفظ کن
امامت را  يعنيد ين برنگرديامام از د

 .)ديز قرار ندهيآو دست
ست يست و هشتم و بيست و هفتم و بيت بيروا

که شما  يست مگر وقتين يفرج :ديگو يو نهم، م
د و دو سوم شما مردم يغربال و امتحان شو

ن يو ا. کنار بروند و آنکه صاف است، بماند
باز و  را اکثر مردم حقهيدارد، ز يتيسخن واقع
ن وضع باشد يطلبند و تا ا يا مين دنيبنام د

مردم  يبرا يشود و فرج ين اصالح نميمسلم يايدن
 .ندرد يبه وجود و عدم مهد ين ربطيو ا. ستين

به آنچه  :ديگو يکم، ميو  يام و س يت سيروا
دولت  يعني(د يا هستيبه آن چشم دوخته و جو

نکه يدا نخواهد کرد مگر ايوجود پ) نييعلو
 زمردم خالص شوند و به امتحان خوب و بد ا

 .گر جدا شونديکدي
و دوم، امام قسم به خدا خورده  يت سيروا

از هم جدا و البته  که البته خوب و بد
ز ين سخن نيا. (د شديامتحان و غربال خواه

طبق واقع است و خدا همه را چه مؤمن و چه 
چ ين مطلب هيکافر امتحان خواهد کرد، و ا

 ).و وجود و عدم او ندارد يبه مهد يربط
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از حسن بن  يان مجهوليو سوم، راو يت سيروا
که  يآن امر :فرموده يت کرده که ميروا يعل

) اصالح دولت و ملت يعني(ار آن را دارند انتظ
زار يگر بيکدي زد مگر آنکه شما اياينبوجود 

د و يندازيگر تف بيکديد و در صورت يشو
گر را کذاب و يکديد و يگر را لعن کنيکدي

 ياست پس اصالح يهم نشدن نيا(د يدروغگو بخوان
گر يکديو بعالوه تف انداختن به . نخواهد شد

 ).ستين يکار خوب
 يان مجهول الحاليو چهارم، راو يت سيارو

ر يخ :است  اند که فرموده ت کردهيروا ياز عل
عه است که وقت اختالف، قائم ما يدر اختالف ش

را که بر خدا و  يکند و هفتاد مرد يام ميق
اندازد و گردن  يبندند جلو م يرسول او دروغ م

ن يا(کند  يک امر جمعشان ميزند سپس خدا به  يم
 ).ستيو باضافه موافق قرآن ن مطلب مبهم

و ششم، راجع به  يو پنجم و س يت سيروا
آورد تا  يش ميفتنه و امتحان است که خدا پ

  :مردم مانند طال خالص گردند
طال در کوره گردد

  شيآزما
 

که تا خالص ز غش 
گردد در آتش

 

ن اکثر يچن ندارد و هم يبه مهد ين، ربطيو ا
. ستيم قائم ناين باب مربوط به قيات ايروا

ن باب آورده اند معلوم يچه در ا يحال برا
عليه - يو هفتم، که عل يت سيروا :ست مانندين

د که يمانند زنبور عسل باش :فرمود -السالم
شمرند و اگر  يف ميها او را ضع تمام پرنده

شمرند شما با  يف نميبرکت جوف آنرا بدانند ضع
لب با ق يد با زبان وبدن، وليمردم مراوده کن

د، شما مانند سورمة در يشان نباشيو عمل از ا
د که يباش يد و گندميچشم و نمک در طعام باش

ز ين مرتبه از سبوس خالص شده باشد، و نيچند
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و  يت سين فرموده امام باقر در روايهمچن
 .تسين يهشتم که اصال مربوط به مهد

خدا  :و نهم، حضرت صادق فرموده يت سيروا
شان را يند و نزد خود اک ين را مبتال ميمؤمن

ا يدن ين را از باليگرداند مؤمن يممتاز م
و شقاوت در  يکن از کوريل ده ويمن نگردانيا

سپس . ده استيمن گردانيشان را ايآخرت ا
 يشهداء را رو ين بن عليحس :ديفرما يحضرت م

ما  يها کشته :فرمود يگذاشت و م يگر ميکدي
د از يبا(اء است ياء و آل انبيانب يها کشته
 يث چه ربطين حديو امثال او پرسد ا يمجلس

د يشما را به خدا مالحظه کن. دارد يبه مهد
 يز نامربوطيندارند هر چ يليچون دلنان يا

 :د گفتيبا. اند آورده يرا دربارة مهد
  ).شيتشبث بکل حشيق يالغر
کم و چهل و دوم و يت چهلم و چهل و يروا

و  چهل و سوم و چهل و چهارم و چهل و پنجم
چهل و ششم و چهل و هفتم و چهل و هشتم، همه 

 :ديگو يکجا مي. ض استيگر ضد و نقيکديبا 
امام  :ديگو يکجا مي، و »کذب الوقاتون«

د و يکن شما فاش کرديدارد ول يوقت :فرموده
 :ديگو يکجا مير انداخت و يرا به تأخ خدا آن

م و شما يبود، ما به شما گفت 140وقت در سنة 
را از آن وقت عقب  د، خدا آنيدرا فاش کر آن

که اصال  يانداخت و حضرت صادق به شخص فطح
ام او دو يرا قبول ندارد فرموده که ق يمهد

 :ديگو يگر ميد يمرتبه عقب افتاده است و جا
خدا برخود حتم کرده که مخالفت کند با وقت 

بدتر از همه امام  45و در خبر . گذاران وقت
م پس يداد يبرهر گاه ما خ :فرموده است که

 يعني(صدق هللا  :ديمطابق واقع درآمد شما بگوئ
م و برخالف يداد يو هرگاه خبر) ميما خدائ
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 :ديواقع و دروغ از آب درآمد باز شما بگوئ
ن يشما را به خدا ا(د يصدق هللا که دو اجر دار

ن است آنچه يا :ديسنده گوينو. )هم شد خبر
 ياند که مجلس کرده يآور جمع يبنام مهد

ل يباطل را بعدا ذ ين گفتارهايخواهد ا يم
معلوم . مسئلة بدا اصالح کند که خواهد آمد

نان يب خود اطميشود خود ائمه به اخبار غ يم
ن باب يدر ا. گرانياند چه برسد به د نداشته

د يت ذکر کرده که واقعا بايپنجاه روا يمجلس
ما  يول .مطالعة آنها اتالف وقت است :گفت
 ).ميجز نقل آنها نداشت يا چاره يبررس يبرا

ت يروا يان غاليت چهل و نهم، راويروا
کرد به  ياند از حضرت صادق که خدا وح کرده

ابرص را  دهم که اکمه و يعمران که به تو پسر
ها را زنده کند باذن خدا، و  شفا دهد و مرده

ل قرار دهم، ياسرائ يبن ياو را رسول به سو
چون حامله  الش حنه خبر داد و اويعمران به ع
دانست که  يد و حال آنکه خدا مييشد دختر زا
م داد يرا به مر يسيد پس چون عيزا ياو دختر م

بود و همان بود که به عمران  يپسر يسيو ع
ز اگر يبشارت داده شده بود، پس ما ائمه ن

زند و م و دربارة فريگفت يدربارة مرد يزيچ
کرد شما انکار دا ياو مصداق پ يا فرزند فردي
 يد چه مهلماتيشما را به خدا نگاه کن. ديکنن

در . اند آورده و در کتب خود انباشته کرده
ان که به عمر يين وحياوال، چن :د گفتيجواب با

در  :ايثان. ستيدا به تو پسر دهد در قرآن نخ
به عمران  يآمده که ربط» حنه«قرآن نذر 

ن است يد ايآ يپس آنچه از قرآن بدست م. ندارد
 يم و همسر عمران، زنيادر مرم» حنه«که 
ار پاک و مقدس و پارسا بوده است و اکثرا يبس

نموده  ياز ميدر حال دعا و با خدا راز و ن
شود با خدا عهد  يکه حامله مياست و هنگام
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کند که هرگاه خدا به او  يبندد و نذر م يم
ج آن ين و ترويدهد او را وقف خدمت به د يپسر

 يکرد رو يال ميسا بگذارد، و خينموده در کن
 يدهد، ول يم ين نذر، خدا هم به او پسريا

م يبه او داد، بنام مر يدختر ن نشد و خدايچن
 ين چه ربطيحال ا. از او متولد شد يسيکه ع

 يعه و وجود مهديض ائمة شيبه اخبار ضد و نق
نان چون يد ايشما را به خدا مالحظه کن. دارد

هند خوا يرا م يندارند هر موضوع يل درستيدل
نجا يدر ا. ز قرار دهنديخود دستاو يبرا
ن است که اگر ائمه يمقصود ا :ديگو يم يسلمج
دربارة قائم گفتند و واقع نشد در آن  يزيچ

ا در شخص يگر و يبداء حاصل شده و در وقت د
کند، پس شما انکار  يدا ميگر مصداق پيد

خواهند  يم ين بافندگينان با ايا يآر. دينکن
 .قت بپوشاننديخود لباس حقبه مطالب مجعول 

 
 !!چه؟ يعنيبداء 
 ين معنيگران چنيو د يبداء را مجلس

را  يا ائمه خبريو  ياند که رسوالن إله کرده
رسانند  ياز خدا گرفته و به مردم م يبظاهر وح

دانسته که آن خبر واقع نخواهد  يمخدا  يول
کرده  يرسوالن خود مخف يواقع را برا يشد، ول

 يپس اگر رسوالن إله. سازد يو بعدا ظاهر م
شان واقع يرا اظهار کردند و نشد از ا يخبر

دانسته و بعدا  يخدا م يبوده ول يامر مخف
نوشته  ياسالم ياز علما يکي. ظاهر ساخته است

عه دو مسئله را سپر خود قرار يش يکه علما
 يا حکميو  يزياند که اگر امامشان چ داده

معلوم شد برخالف واقع گفت و بعدا خالف آن 
کنند عه را به نفع خود اصالح ين ضايبتوانند ا

. هيمسئلة تق يکي :امامشان حفظ شود يکه آبرو
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 يشان حکميکه اگر امام ا. دوم مسئلة بدا
ه کرده يتق :نديانزل هللا گفت، بگوبرخالف ما 

د يه بايشان گفت در تقيت ايهدا يد برايبا(
 سکوت نمود نه آنکه حکم برخالف ما انزل هللا

و . کشاند يان نمود و مردم را به گمراهيب
ه احکام و يد بعنوان تقيبعالوه امام نبا

برخالف ما انزل هللا باشد و  :ديگو يکه م يمطالب
د بلکه هر امام و يخود نما ين را فدايد

ن کنند و عکس آن يد يد خود را فدايبا يمأموم
داد و  يا و اگر امامشان و عده). عمل نکنند

ند از يگفت و برخالف درآمد بگو يزينده چياز آ
عه چون امام يش. طرف خدا بداء حاصل شده است

داند و هم عالم به ما  يخود را هم معصوم م
نده يبه گذشته و آ يعنيکون يکان و ما 

 يلينجا دليخود در ا يمدعا ياگرچه برا(
نده داد و واقع نشد يندارند و اگر خبر از آ

د، و اگر نده نداريشود خبر از آ يمعلوم م
شود  يبرخالف ما أنزل هللا گفت معلوم م يحکم

ه و يو لذا مسئلة تق) ستيمعصوم از خطا ن
اند تا اخبار و  ان آوردهيبه م مسئلة بداء را
ن است و از شايکه در کتب ا يضياحکام ضد و نق

 يمجلس. ندينما اند رفو ائمه نقل کرده
دادند و واقع نشد  ياگر ائمه خبر :ديگو يم
 يروغ درآمد و کذب آن واضح شد از بدد يعني

. نديگو يفهم ما است وگرنه ائمه دروغ نم
ن باب يکه در ا است يزينها مختصر آن چيا

نها عذر بدتر از گناه و يا يول. آورده است
د که يمگر شما مجبور. رفو کردن باطل است

عصمت نموده و امام را  يبرخالف قرآن ادعا
کون يو ما  معصوم از خطاء و عالم به ماکان

د که يزها بگوئيات قرآن چيد و برخالف آيبدان
 !!.بعدا محتاج به رفو و اصالح باشد؟
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 عهيباب فضل انتظار الفرج و مدح الشّ 
ث يحد 77ال خود يبخ ين باب مجلسيدر ا

آورده در حالکه اکثر آن مکررات است، چه در 
 ن بابيدر ا. سابق ين باب و چه در بابهايا

لت يفض يکي :عه استيشز مطرح نظر يدو چ
شان، يدر جواب ا. عهيدوم، مدح ش. انتظار فرج

ها و شدائد و  ي، در تمام سختيآر :د گفتيبا
ها  ها که تمام ملتياز دل خوش يکيها يگرفتار

و وقت بودن آنها و ها يگذشتن گرفتاردارند، 
ن اختصاص به آمدن يش است، و ايانتظار گشا

 يبرا يمدرککه  ياليخ يندارد خصوصا مهد يمهد
د يبه اعمال وعقا يو هر ملت. وجود او نباشد
 . خود دلخوش است
خود  يدلخوش يها برا يکه مجلس يو أما اخبا

توان به آنها  ياند، از چند جهت نم آورده
  :اعتماد کرد، از آن جمله

 يدر هر سخت :ديگو ين اخبار مينکه اياوال، ا
 :د گفتين بايبنابرا. باشد يانتظار فرج خوب م

 .ستين ياليخ ين مربوط به آمدن مهديا
ها تماما اشخاص مجهول  نيان ايا، راويثان

ا مورد لعن ائمة خود يا کذاب و يالحال و 
ا يو  يا فطحيو  ،اند مانند ابوالجارود بوده
به امام  يهستند که خود اصال اعتقاد يواقف

. اند ازده و دوازده نداشته و منکر بودهي
 يبن أب يا عليضال و بن ف يمانند حسن بن عل

به  يچ عاقليو ه. شانيو امثال ا يحمزة بطائن
 .کند يرا نم يقول منکر موضوع اثبات موضوع

م يآور ين اخبار را مياز ا يکي يکيحال، ما 
باضافه . ات روشن شودين روايتا کذب ا

ات معلوم ين روايها از ا يسوءاستفادة مجلس
هدف خود  ينان برايتعجب است که ا. گردد
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از قرآن نموده و با قرآن  ياتيستشهاد به آا
  :اند چنانکه ذکر خواهد شد کرده يباز
ن هر يد« :ث اول، حضرت صادق فرموده استيحد
ش يو عفت و صالح و انتظار گشا ييپارسا يامام

نه تنها  :ديسنده گوينو. »است بواسطة صبر
. ن استيچن يحين صحين اسالم بلکه هر ديد

 .ستين يبوط به مهدمر يزين چين چنيبنابرا
صلى هللا عليه - ث دوم و سوم، رسول خدايحد
افضل اعمال و احب « :اند فرموده يو عل -وسلم

باز هم . »ش استيآنها نزد خدا انتظار گشا
 .ستين يمربوط به مهد يزين چيچن

که در امامت  يث چهارم، ابوخالد کابليحد
و ) عهيامام چهارم ش يعني(ن يبن الحس يعل

 :ه شک داشته، نقل نموده کهيحنفمحمد بن ال
ن آن افضل يمنتظر و منتظر يانتظار فرج مهد«

ز ياز اصحاب رسول ن ياز تمام اهل زمانها حت
. »ادتر استيرا عقل آنان از همه زيافضلند ز

ات ياست که مخالف آ ين، اغراق و دروغيو ا
د چه برسد به يگو ينم يچ عاقليقرآن است و ه

 .امام
م قائل يبن ابراه ين علآ يث پنجم، راويحد

و أما . مانند او است يف قرآن و کسانيبه تحر
ه کرده که يمتن آن، ابتداء حضرت باقر توص

شان يحال اسرار ا(د يما را کتمان کن اسرار
است که  ينيست اگر مطالب ديچه باشد، معلوم ن

را  ينيکتمان آن حرام است و هر کس مطالب د
باشد  يم يتعاليکتمان کند موجب لعن خدا

گر يات ديو آ 159ة يچنانکه در سورة بقره آ
از اسرار  ينيذکر شده است و بعالوه مطالب د

به همه  يو بطور مساو يد علنيست بلکه باين
ة ياء آياعالن شود چنانکه خدا در سورة انب

  :غمبر خود فرمودهيبه پ 109
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  )109: نبياءاأل(﴾ فَإِنْ َتَولَّْوا فَقُلْ آذَْنُتكُْم َعلَى َسَواٍء﴿
را به همة شما  ينين مطالب ديمن ا :بگو«

 .»و بدون تفاوت اعالم کردم يبطور مساو
 - صلى هللا عليه وسلم- ن رسول خدايبنابرا

) ابالغ نکرده است يانه به کسيرا مخف يزيچ
که موافق  يثيهر حد« :سپس حضرت باقر فرمود

که مخالف قرآن  يثيد و هر حديريقرآن است بگ
ت سا حيصح ين مطلبيو ا. (»ديکناست، آنرا رد 

ان به آن عمل نکرده و يعيأما متأسفانه ش
شان فراوان يمطالب مخالف قرآن در کتب ا

 يح، مطلبين سخِن صحيا نجا پس ازيدر ا). است
هر « :ديو از قول امام گوآمده  يمهمل و خراف

ت ما عمل کند و قبل از يکس از شما به وص
. »فته استا ريد از دنيرد شهيخروج قائم بم
در قرآن  يتعال يخدا :د گفتيدر جواب با

از اصحاب  ياريان کرده و بسيد را بياوصاف شه
د شدند بدون يشه -صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا

 يشما اطالع ياليت و از قائم خينکه از وصيا
خدا خالص باشد  يهر کس برا. داشته باشند

وجان و مال خود را در راه خدا دهد و جهاد 
گاهش بهشت است، حال چه به يد و جاياو شه کند
ت شما عمل کرده باشد و چه نکرده باشد، يوص

 111ة يدر سورة توبه آ يتعال يچنانکه خدا
 :فرموده

إِنَّ اللََّه اْشَتَرى ِمَن الُْمْؤِمنَِني أَْنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم الَْجنَّةَ ُيقَاِتلُونَ ﴿
  )111: التوبة(  ﴾ فََيقُْتلُونَ َوُيقَْتلُونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه

خداوند از مؤمنان، جانها و اموالشان «
بهشت ) در برابرش(را خريدارى آرده، آه 

در :) به اين گونه آه(براى آنان باشد 
آشند و آشته  آنند، مى مى جنگراه خدا 

 .»شوند مى
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  :فرموده 19ة يد آيو در سورة حد
للَِّه َوُرُسِلِه أُولَِئَك ُهُم الصِّدِّيقُونَ َوالشَُّهَداُء ِعْنَد َوالَِّذيَن آَمُنوا بِا﴿

 )19: احلديد( ﴾َربِّهِْم
و آسانى آه به خداوند و رسولش ايمان «

اند اينانند آه نزد پروردگارشان  آورده
 .»دنراستگو و شهيدان

هر کس واقعا به خدا ور سوالن او  ،نيبنابرا
د او يال و عقاکه اعميمان داشته باشد بطوريا

موافق قرآن باشد او اهل نجات خواهد بود و 
ث فوق و ي، حديآر. ندارد يبه مهد يارتباط

. مانند آن که موجب غرور است از مجعوالت است
جه و ير و چه شر نتيچه خ يعمل هر يقرآن برا

 7ات يان نموده و در سورة زلزال آيرا ب ياثر
  :فرموده 8و

 :الزلزلة(﴾ َوَمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َشّراً َيَرُه * ذَرٍَّة َخْيراً َيَرُه فََمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ﴿

7-8(. 
اى نيكى آند، آن  وزن ذره پس هرآس هم«

اى بدى  وزن ذره و هرآس هم. نيكى را ببيند
 .»آند، آن بدى را ببيند

ست و يحساب ن يخدا ب يو قانون ثواب و جزا
رود بلکه  ينمبه بهشت  يعه بودن کسيبصرف ش

ة يق است که خدا در سورة بقره آيدق يبقدر
  :ديفرما يم 214

أَْم َحِسْبُتْم أَنْ َتْدُخلُوا الَْجنَّةَ َولَمَّا َيأِْتكُْم َمثَلُ الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلكُْم ﴿
 .)214: البقرة(﴾ َمسَّْتُهُم الَْبأَْساُء َوالضَّرَّاُء َوُزلْزِلُوا

به (د که يا تصور داريآ) مسلمانان يا(«
 يد، و ماجرايرو يبه بهشت م) يآسان

که مورد (ان شما ينيشيپ) زيآم عبرت(
ده است يهنوز به شما نرس) امتحان شدند
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د يشان رسيها و ضررها به ايکه چه سخت
...«. 

عه باشد و قبل از يسخن که هر کس ش نيپس، ا
جز  يزيچ رود يرد، به بهشت ميام قائم بميق
 .ستيله ناالت باطيخ

که هردو نفر  يو بوفک ياز عمرک ،ث ششميحد
بن  يت شده از حسن بن عليهستند، روا يغال

 يفضال که خود منکر دوازده امام بوده وواقف
را يبا قرآن است ز يو أما متن آن باز. است

  :سورة رعد 29ة ير آيدر تفس
 ﴾ْسُن َمآبٍالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت طُوَبى لَُهْم َوُح﴿
 .)29:الرعد(
سته يشا يمان آورده و کارهايآنانکه ا«

زه و يپاک ياند، زندگ را انجام داده
 .»شان استيا يبرا ييکويعاقبت ن

نقل کرده که  ندارد، يبه مهد يچ ربطيکه ه
 يه درختين آيدر ا بىطو« :حضرت صادق گفته

که در ياست در بهشت که متعلق است به کسان
 يسپس راو. نديمر ما تمسک جوبت قائم به ايغ

سؤال کرده است و امام  يت درخت طوبيفياز ک
شة آن در منزل يدر بهشت ر« هدر جواب گفته ک

آن در منزل  يها طالب و شاخهيبن اب يعل
شما را به خدا مالحظه . »ان استيعيمؤمنان و ش

و آن را  يات قرآن بازيد چگونه با آيکن
الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا ﴿ا خد. اند ملعبة دست خود قرار داده

ان يعيش :نديگو ينان ميا يفرموده، ول 1﴾الصَّاِلَحاِت
ن و يخدا لعنت کند جعال :د گفتيبا!. فرموده؟

 .ن رايکذاب

___________________  
آسانيكه ايمان آورده اند و آارهاي شايسته انجام  -1

 .داده اند
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ش بوده يمنتظر گشا :فرموده يث هفتم، عليحد
و . ديباش يد و با صبر و تقويوس نباشيو مأ

 .ستين يمربوط به مهد يح است، ولين صحيا
آن ابوالجارود است که  يث هشتم، راويحد

. ا و آخرت کور استيامام فرموده او در دن
 :ديگو يآورده ضد قرآن، و م يتيروا ين راويچن

خدا به  :فرمود -صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا
ده اسماء برادران آخرالزمانم، يمن شناسان

که ياسماء خودشان و پدرانشان را، در صورت
ة يول خود در سورة احقاف آخدا در قرآن به رس

  :فرموده 9
  .)9: حقافاأل(﴾ َوَما أَْدرِي َما ُيفَْعلُ بِي َوال بِكُْم ...قُلْ ﴿
دانم با من و شما چه  يمن نم ... :بگو«

 .»خواهد شد
و ابن ام مکتوم کور بود و خدمت رسول خدا 
آمد و آن حضرت عبوس کرد، خدا به او عتاب 

د يشا يشناس يرا نمو او  يدان يکرد که تو چه م
ة يز در سورة توبه آيو ن. است ياو طالب پاک

ن يخدا به رسول خود فرموده تو منافق 101
. يشناس يخود را نم يها هينه و همسايمد

 - صلى هللا عليه وسلم- فة رسول خداين وظيبنابرا
ست، بلکه خدا ياء نيا اشقيشناختن سعداء و 
   :به او فرموده 188ة يدر سورة اعراف آ

قُلْ ال أَْمِلُك ِلَنفِْسي َنفْعاً َوال َضّراً إِلَّا َما َشاَء اللَُّه َولَْو كُْنُت أَْعلَُم ﴿
َنِذيٌر َوَبِشٌري  الَْغْيَب لَاْسَتكْثَْرُت ِمَن الَْخْيرِ َوَما َمسَّنَِي السُّوُء إِنْ أََنا إِالَّ

  .)188:ألعرافا( ﴾ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ
يان خويش نيستم، من مالك سود و ز: بگو«

و از غيب و (مگر آنچه را خدا بخواهد 
اسرار نهان نيز خبر ندارم، مگر آنچه 

و اگر از غيب با خبر ) خداوند اراده آند
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بودم، سود فراوانى براى خود فراهم 
به من ) و زيانى(آردم، و هيچ بدى  مى
دهنده و  رسيد من فقط بيم نمى

ام براى گروهى آه ايمان  دهنده بشارت
 .»)و آماده پذيرش حقند! (آورند ىم

ر يت شده از داود بن کثيث نهم، روايحد
  :سورة بقره 3و  2ة يکه آ يغال

﴾ الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالَْغْيبِ * ذَِلَك الِْكَتاُب ال َرْيَب ِفيِه ُهدًى ِللُْمتَِّقَني﴿
  )3-2: البقرة(
آن آتاب با عظمتى است آه شك در آن راه «

. هدايت پرهيزآاران استندارد و مايه 
آسانى هستند آه به غيب ) پرهيزآاران(
ايمان ]  آنچه از حس پوشيده و پنهان است[
 .»آورند مى

ام قائم اقرار ياست که به ق يراجع به کس
 :ديکذاب پرس ين راويد از ايحال با. کند

ب ير؟، و او به غيا خين است يخودقائم از متق
ا يش است ب او خودير؟ و غيا خيمان دارد يا
ا يآ. ب استيا او از خودش غايگر؟ آيز ديچ

ن به يب نبود چطور مؤمنياگر ظهور کرد و غ
د چه يشما مالحظه کن! مان آورند؟يب ايغ

ست ين يکس. اند در ترجمة قرآن آورده يخرافات
ن يا ايظهور کرد آ يشان بپرسد اگر مهدياز ا

ر، و لغو است نعوذ يا خيدارد  ييه معنايآ
ه، ين آيب در ايرحال منظور از غبه! باهللا؟

 .ان شده استيخداوند است که مکرر در قرآن ب
ان يز مانند نهم است و راويت دهم، نيروا

هر سه فاسد و از  يو نوفل يو نخع يآن اسد
اند از  ت کردهين مردم فاسد روايغالتند و ا

که اصال دوازده امام  يحمزة واقف يبن اب يعل
قول امام صادق  نان ازيو ا. را قبول ندارد

نان يب است ايب در قرآن حجت غايغ :اند گفته
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ما حجت  يرا قبول ندارد، برا يکه خود حجت
 : ونسيست سورة ية بياند و آ دهيتراش

َوَيقُولُونَ لَْوال أُْنزِلَ َعلَْيِه آَيةٌ ِمْن َربِِّه فَقُلْ إِنََّما الَْغْيُب ِللَِّه فَاْنَتِظُروا إِنِّي ﴿
  )20:يونس(﴾ الُْمْنَتِظرِيَن َمَعكُْم ِمَن

بر  يا ه و معجزهيچرا آ :نديگو يم )کفار(«
 !)محمد يا( :شود بگو يمحمد نازل نم
و  يبيجاد کردن خدا امر غيهمانا معجزه ا

به ارادة خدا و مخصوص او است، شما 
د و من که محمدم از يمنتظر باش

 .»نميمنتظر
 يچ ربطيه هين آيشود اصال ا يچنانکه مالحظه م

ها  ين واقفيو ا غالةن يا يندارد، ول يبه مهد
. ه حجت قائم استين آيب در ايغ :اند گفته

داشتند و  ينان اگر از خدا ترسيا :د گفتيبا
ات قرآن ينگونه با آيقبول داشتند ا ينيد

 .کردند ينم يباز
ازدهم و دوازدهم راجع به همان امر يث يحد
 .ندارد يبه مهد يباشد و ربط يم 3و  2ث يحد

م يبن ابراه يآن عل يزدهم، راويث سيحد
ت کرده يف قرآن است، و او روايقائل به تحر

بنام بسطام بن مره و او  ياز مرد مجهول
عه او را يت کرده از عمرو بن ثابت که شيروا

داند، حال شما  يملعون و طرفدار عثمان م
دارد، و  يت چه ارزشين روايد چنيمالحظه کن

ک نفر ياند که  کردهت يان جعال رواين راويا
د يبت بهتر است از هزار شهيان زمان غيعياز ش

  .نيالغالة الکذاب علىلعنة هللا  :د گفتيبا. بدر و احد
 يث چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم، برقيحد

ت را ين چند رواين بوده ايکه خود شاک در د
جاد يچارة ما مذهب ايملت ب يآورده و برا
ز قول امام ت، اين چند روايکرده و در ا
ن امر يهر کس در انتظار ا« :آورده است که
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مة او يرد مانند آن است که با قائم در خيبم
ث، انسان ينهم شد حديشما را به خدا ا. »باشد
 يجائ :دين جعاالن چه بگويماند به ا ير ميمتح

خاتم  -صلى هللا عليه وسلم- که رسول خدا
باشد و حق ندارد از  يد تابع وحياء، بايانب

اد يد و اگر کم و زياد نمايکم و ز يزيود چخ
د، از او بازخواست خواهد شد چنانکه خدا ينما

  :ديفرما يبه او م
قُلْ َما كُْنُت بِْدعاً ِمَن الرُُّسلِ َوَما أَْدرِي َما ُيفَْعلُ بِي َوال بِكُْم إِنْ أَتَّبُِع ﴿
 .)9 :حقافاأل( ﴾َنِذيٌر ُمبٌِني َما ُيوَحى إِلَيَّ َوَما أََنا إِالَّ إِالَّ
]  اى پديده[من از ميان پيامبران : بگو«

دانم آه با من و  نو ظهور نيستم و نمى
جز از آنچه . شما چگونه رفتار خواهد شد

آنم و من جز  شود، پيروى نمى به من وحى مى
  .»اى آشكار نيستم هشدار دهنده

و  15 :األنعام(﴾ َعِظيمٍقُلْ إِنِّي أََخاُف إِنْ َعَصْيُت َربِّي َعذَاَب َيْومٍ ﴿
 )13: الزمر

اگر نافرمانى پروردگارم ) نيز(من : بگو«
] روز رستاخيز[آنم، از عذاب روزى بزرگ 

  .»ترسم مى

ثُمَّ لَقَطَْعَنا  * لَأََخذَْنا ِمْنُه بِالَْيِمنيِ * َولَْو َتقَوَّلَ َعلَْيَنا َبْعَض الْأَقَاوِيلِ﴿
  .)46-44 :احلاقة(﴾ ِمْنُه الَْوِتَني

از گفتگوها  يبعض) ρ ن محمديا(و اگر «
داد او را به قدرت و  يرا به ما نسبت م

ده يم، سپس شاهرگش را بريشدت گرفته بود
 .»ميبود

ن کذابان روشن ين صورت وضع  وعاقبت ايدر ا
اوال به  :د گفتيشان بايدر جواب مهمالت ا. است

ن يتواند در د يشود، و امام نم ينم يامام وح
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که موافق  يز خود ببافد آنهم مطالبا يمطالب
ا، قرآن نجات و سعادت را يو ثان. قرآن نباشد
مان و عمل صالح قرار داده است و يدر گرو ا

دهد  ياست که انجام م يدر گرو اعمال يهر کس
  :چنانکه فرموده

َز بِِه َوال لَْيَس بِأََمانِيِّكُْم َوال أََمانِيِّ أَْهلِ الِْكَتابِ َمْن َيْعَملْ ُسوءاً ُيْج﴿
 )123 :النساء( ﴾َيجِْد لَُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َوِلّياً َوال َنِصرياً

نه بر وفق آرزوهاىِ ]  آيفر و پاداش[«
است، و ]  مسلمانان[برخى از شما ]  واهىِ [

هر . اهل آتاب]  پوچِ [نه بر وفق آرزوهاِى 
آس مرتكب آار زشتى شود، به آن آيفر 

رست و ياورى شود و جز خدا سرپ داده مى
 .»براى خود نخواهد يافت

 .ستيمه موجب نجات نيبودن در خ ،نيبنابرا
جدهم، همان مطلب مهمل يث هفدهم و هيحد
شاک در  يث قبل است که از قول برقيدرحد

 .ز تکرار شده استينجا نيا
ث نوزدهم، نقل شده از سلمان که يحد

است ياد ريد و به يابتالءات اهل کوفه را د
شان افتاد، سپس يا کسان پس ازه و يام يبن
د تا مرد يهاتان باش رش کرد شما مالزم خانهاسف

است يست به ريکه از نظر شما حاضر ن يپاک
د مقصود او حضرت ياوال شا :د گفتيبا. برسد

ب يا سلمان عالم به غيو ثان. بوده است يعل
 يبه مهد يت چه ربطين روايو ثالثا ا. ستين

 .دارد
 يساباط ه از عمارت شديستم، روايث بيحد
مذهب که اصال به دوازده امام اعتقاد  يفطح

 يمهد يرا برا ين کسيحال قول چن. نداشته
باضافه از متن . ار مورد تعجب استيآورده بس

ک ي :ديگو يم. شود يث کذب و غلو او معلوم ميحد



 فهرست مطالب

 يرد بهتر است از اکثر شهداينفر از ما که بم
ان ياون ريشود اکثر ا يمعلوم م. بدر و احد

ر اسالم ير اصحاب رسول و تحقيجز تحق يقصد
خداوند  :د گفتيشان بايدر جواب ا. نداشتند

صلى هللا - غمبرياران پيدر مدح  ياديات زيآ
شان را ينازل نموده است و ا -عليه وسلم

ده است چنانکه در سورة ينام يقين حقيمؤمن
  :ديفرما يشان ميدربارة ا 74ة يانفال آ
 )74: ألنفالا(﴾ الُْمْؤِمُنونَ َحقّاًأُولَِئَك ُهُم ﴿
 .»مؤمنان واقعى و حقيقى فقط آنانند«

گران قرار يشان را الگو و سرمشق ديو ا
شان را بر همه ياز ا يرويت و پيداده و تبع

 100ة يالزم دانسته چنانکه در سورة توبه آ
  :ديفرما يم

أَْنَصارِ َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهْم بِإِْحَساٍن َوالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ ِمَن الُْمَهاجِرِيَن َوالْ﴿
َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوأََعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت َتْجرِي َتْحَتَها الْأَْنَهاُر 

 )100:التوبة( ﴾َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً ذَِلَك الْفَْوُز الَْعِظيُم
پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار، «

نى آه به نيكى از آنها پيروى و آسا
آردند، خداوند از آنها خشنود گشت، و 

از او خشنود شدند و باغهايى ) نيز(آنها 
از بهشت براى آنان فراهم ساخته، آه 
نهرها از زير درختانش جارى است جاودانه 
در آن خواهند ماند و اين است پيروزى 

 »!بزرگ
د يشان تمجيه از ايش از صد آيبهرحال در ب

 .ه استشد
ث يست و دوم مانند حديکم و بيست و يث بيحد

. ندارد يبه مهد يچ ربطيباشد، و ه يم 3و  2
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جعال استشهاد کرده به  يراو 22ث يدر حد يول
 :ةيآ

 .)71: ألعرافا(﴾ فَاْنَتِظُروا إِنِّي َمَعكُْم ِمَن الُْمْنَتِظرِيَن﴿
پس شما منتظر باشيد، من هم با شما «

 .»!آشم انتظار مى
با قرآن  يان شد بازيث دهم بيدرحد که
 . اند کرده
اد يآن سهل بن ز يست و سوم، راويث بيحد

اهل فن او را کذاب  يکذاب است که تمام علما
ست و ين يچ مربوط به مهديدانند و متن آن ه يم
م مربوط به يث دهم گفتيکه آورده در حد يا هيآ

 .ستين يمهد
و  يان آن اسديست و چهارم، راويث بيحد

ن بدتر و ياز غالتند که از مشرک يو نوفل يخعن
نان اعتناء کرد و در يت ايد به رواينبا

که در انتظار  ياند که کس ت کردهينجا روايا
 ياو انتظار بکشد همچون کس ياست و برا يمهد

صلى هللا عليه - دفاع از رسول خدا ياست که برا
ن مهمل را يو ما جواب ا. کشد يانتظار م -وسلم

 .ميا ان کردهيث سابق بيدر احاد
ان آن يست و پنجم، دو نفر از راويث بيحد

ه بن وهب مجهول يمن بن محرز و معاويبنام ا
و باضافه در آن غلو و اغراق است . الحالند

 که هر کس درک قائم کند اکرم خلق هللا باشد و
عمل کرده  ينيف ديگران به تمام وظاياگرچه د

د از ياشان اکرم است بيباشند باز او از ا
 !.شود؟ يم يد مگر به امام وحيپرس غالةن يا

ست و هفتم، در متن يست و ششم و بيث بيحد
ند که يآ يم يقوم :ديگو يمآنها، غلو است که 

ن بدر و احد و يک نفرشان از تمام مجاهدي
ک نفر يمثال  يعنين مقامشان باالتر است، يحن
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ن و يران از تمام مهاجرينه زنان اياز س
 - صلى هللا عليه وسلم- اب رسول خداانصار و اصح
ست و يث بيحد يباضافه راو. )1(باالتر است

 ياست که واقف يسيعثمان بن ع يکيهفتم، 
بن جعفر را اختالس  يباشد و اموال موس يم

الجارود است که امام  يگر ابينموده، و د
ا يحال آ. ا و آخرت استياو کور دن :فرموده

ان ين راوياات را با ين روايا :توان گفت يم
گر يز ديچ يمردم برا ير از گمراهيفاسد بغ

 !.رياند؟ البته خ نوشته
 يام، س يست و نهم، سيست و هشتم، بيث بيحد
و سوم، تماما، مانند  يو دوم و س يکم، سيو 
. ستين يبوده و اصال مربوط به مهد 3و  2ث يحد

ا يا مجهول الحال و يان آنها يباضافه راو
___________________  

بلي، اين را خميني با جرأت مدعي هست،  -1
من با «: ويدگطوريكه در وصيتنامه خود مي 

جرأت مدعي هستم آه ملت ايران و توده 
ميليوني آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز 

هللا صلى هللا عليه و آله و آوفه و در عهد رسول 
عراق در عهد امير المؤمنين و حسين بن علي 

آن حجاز آه . صلوات هللا وسالمه عليهما ميباشند
در عهد رسول هللا صلى هللا عليه وآله مسلمانان 
نيز اطاعت از ايشان نميكردند و با بهانه 
هائي بجبهه نميرفتند آه خداوند تعالى در 

آياتي آنها را توبيخ فرموده سورهء توبه با 
و آنقدر بايشان . و وعدهء عذاب داده است

دروغ بستند آه بحسب نقل در منبر بآنان 
صحيفهء انقالب، وصيتنامه . (»...نفرين فرمود

هللا العظمي  آية... سياسي الهى رهبر آبير
، سازمان 1372هشتم، بهار  چاپ، 12خميني صفحه 

ارشاد اسالمي، و  هنگو انتشارات وزارت فر چاپ
 ).مصحح اين آتاب). (ايران
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ن مانند يا شاک در ديبدتر از مشرک و  يغال
 .باشند يم يبرق
قره  يآن فضل بن اب يو چهارم، راو يث سيحد
 ة يف است، و متن آن خراب و ضد آيضع

 .)164: األنعام(﴾ َوال َتزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى﴿
دار  را عهده يگريچکس بار گناه ديه«
 .»ستين

 :حضرت صادق فرموده :ديگو يرا ميباشد، ز يم
به تو  يکرد خدا بزود يم وحياهخدا به ابر

 :ال خود ساره گفتيدهد، او به ع يم يفرزند
که قرآن در سورة هود فرموده مالئکه يدر حال(

ساره تعجب ). ما با ساره تکلم کردنديمستق
 :کرد و گفت
 )72: هود(﴾ قَالَْت َيا َوْيلََتى أَأَِلُد َوأََنا َعُجوٌز َوَهذَا َبْعِلي َشْيخاً﴿

 يم وحيتعجب کرد خدا به ابراهپس چون ساره 
کرد که چهار صد سال اوالد ساره عذاب خواهند 

نکه او چرا تعجب کرده است و اوالد يا يشد برا
ان شدند تا زمان حضرت ياو مبتال به دست فرعون

به  ين چه ربطيخوب ا :د گفتيحال با!!. يموس
 !.دارد؟ يمهد
از کم  يکيکه  ياشيو پنجم، ع يث سيحد

و خرافات  يخبر يو قرآن را طبق ب سوادها بوده
سورة نساء که راجع  77ة ير کرده و آيخود تفس

-  ن در زمان رسول خداين مسلمين بيبه منافق
است که در دوران مکه به  -صلى هللا عليه وسلم

کنند  يه شده بود از قتال خودداريشان توصيا
 يول(و نماز را بپا دارند و زکات بدهند 

نکه ي، أما هم)کردند يم يتاب يجنگ ب يآنان برا
و مقابله با  يت جنگينه موقعيدر دوران مد
دند و به يد از مردم ترسيرسدشمن فرا 

کردند  يمختلف از جهاد خوددار يها بهانه
  :ديفرما يچنانکه م
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ةَ أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن ِقيلَ لَُهْم كُفُّوا أَْيِدَيكُْم َوأَِقيُموا الصَّالةَ َوآُتوا الزَّكَا﴿
فَلَمَّا كُِتَب َعلَْيهُِم الِْقَتالُ إِذَا فَرِيٌق ِمْنُهْم َيْخَشْونَ النَّاَس كََخْشَيِة اللَِّه أَْو 
أََشدَّ َخْشَيةً َوقَالُوا َربََّنا ِلَم كََتْبَت َعلَْيَنا الِْقَتالَ لَْوال أَخَّْرَتَنا إِلَى أََجلٍ 

 ﴾آِخَرةُ َخْيٌر ِلَمنِ اتَّقَى َوال ُتظْلَُمونَ فَِتيالًقَرِيبٍ قُلْ َمَتاُع الدُّْنَيا قَِليلٌ َوالْ
 .)77:النساء(
را که چون به  يکسان يا نظر نکرديآ«
د و يشان گفته شد دست از دفاع نگه داريا

ابتدا خود را (د ينماز خوانده و زکات ده
شان فقط به فکر جنگ يا يد، و ليت کنيترب

چون قتال بر  يول) گران بودنديبا د
ن يط دفاع از ديو شرا(ن مقرر شد شايا

شان ازمردم ياز ا ينگاه گروهآ) فراهم شد
 يا ترسيترسند مانند ترس از خدا و  يم
پروردگار چرا بر ما  :دتر، و گفتنديشد

چرا ما را تا اجل  يقتال را مقرر نمود
متاع و  :بگو ؟يفرصت نداد) مرگ(ک ينزد

زکار يپره يا اندکست و آخرت برايبهرة دن
 ييو به شما بقدر پوست هستة خرما خوبست
 .»شود يستم نم

 و ﴾كُِتَب﴿و  ﴾ِقيلَ﴿ :ن کلماتينکه در ايا حال
ست، ين ياست و مربوط به مهد يفعل ماض ﴾قَالُوا﴿

است راجع به  يکه فعل ماض ﴾كُِتَب﴿آمده  ياشيع

، که باز ﴾قَالُوا َربََّنا﴿ن گرفته، و ينده و امام حسيآ
ر تا زمان قائم يأخاست راجع به ت يفعل ماض

کرده است و  يبا قرآن باز يعنيگرفته است، 
ا به نظر يبه حضرت باقر بسته گو نها رايا
ن يدانسته است و همچن ينم يشان امام هم عربيا

را که راجع  ميسورة ابراه 44ة ينجا آيدر ا
شان يبه امام زمان ا يامت است و ارتباطيبه ق

ا آن م. ندارد مربوط به امام زمان دانسته
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ن جّعاالن يم تا سخن ايآور يز ميه را نيآ
 44ة يم آيخداوند در سورة ابراه. روشنتر شود

  :فرموده
َوأَْنِذرِ النَّاَس َيْوَم َيأِْتيهُِم الَْعذَاُب فََيقُولُ الَِّذيَن ظَلَُموا َربََّنا أَخِّْرَنا إِلَى ﴿

أََولَْم َتكُوُنوا أَقَْسْمُتْم ِمْن قَْبلُ أََجلٍ قَرِيبٍ ُنجِْب َدْعَوَتَك َوَنتَّبِعِ الرُُّسلَ 
  )44 :ابراهيم( ﴾َما لَكُْم ِمْن َزَوالٍ

روز (که  يو مردم را بترسان از روز«
د، پس يايشان بيعذاب بر ا) امتيق

 يپروردگارا مهلت اندک :نديستمگران بگو
د کن که دعوتت را اجابت يما را تمد

م کرد يخواه يرويم و رسوالن را پيکن يم
ا يآ) شان جواب داده خواهد شد کهيبه ا(

د که يدخور يد که قبال قسم ميشما نبود
ا يدن ياز سرا يو انتقال(تان زوال يبرا

 .»ستين) به آخرت
ح در آن است يامت و صريه مربوط به قين آيا

به  يچ ارتباطيشود ه يو اصال چنانکه مالحظه م
د منظور از يگو ياشيع يول. ندارد يمهد

د از يبا. است ير تا ظهور مهدي، تأخ﴾...أَخِّْرَنا﴿
را از  يمگر شما مهد :دياو و مانند او پرس

را در مورد او  ياتين آيد که چنيدان يرسل م
 !.د؟يا دانسته

و هشتم،  يو هفتم و س يو ششم و س يث سيحد
غلو است و مربوط به  27و  26ث يمانند احاد

 .ستين يمهد
ر مهمل مان التمايآن  يو نهم، راو يث سيحد

 يممقان يست، ولياز او در رجال ن ياست و ذکر
خواهد او را حسن الحال  ين خبر ميبواسطة هم

ن خبر حال يد قطع از ايکه بايبشمرد در صورت
 :ديگو ين خبر ميو أما متن ا. او معلوم باشد

کدام (ن امر يصاحب ا يبرا« :حضرت صادق فرمود
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بت ياست که در آن غ يبتيغ) ستيامر معلوم ن
است که  ين، مانند کسيزنندة به د تمسک و چنگم

د از يبا. »کند و بتراشد يالن را خراطيخاِر مغ
ست؟ اگر منظور ين چيمنظور از د :ديشان پرسيا

به  ين ارتباطين کتاب و سنت است که اياز د
به کتاب و سنت  يد هر شخصيو با. ندارد يمهد
ن توام با تحمل يو البته عمل به د. زند يچنگ
 يو ربط. ز خواهد بوديا و مجاهدتها نهيسخت

 .ندارد يبه مهد
حمزة  يبن اب يآن عل يث چهلم، راويحد

و . امام بوده 12است که منکر  يواقف يبطائن
فة يکة وظياست در حال يأما متن آن معما گوئ

 .ستين يت، معماگوئيامام هدا
الجارود است  يآن اب يکم، راويث چهل و يحد

و . بقول امام صادق ا و آخرت استيکه کور دن
أما متن آن، هم ضد عقل و هم ضد قرآن است 

ا يام کنند باليکه ق يهرگروه :ديگو يرا ميز
که در بدر با  يکند مگر قوم يآنان را نابود م

بودند و آن قوم  -صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا
ات ين روايد ايبا !خواننده. باشند يمالئکه م

خرافات  را مورد تأمل قرار دهد تا به
 .برد يها پ يمجلس
محمد بن حسن  يکيآن  يث چهل و دوم، راويحد

بن محمد بن جمهور است که از کذابان و جعاالن 
ذم امام الجارود که مورد  يگر ابيبوده، و د

 .است يالبافياست و متن آن خ
ث چهل و سوم، چهل و چهارم، چهل و يحد

پنجم، چهل و ششم، چهل و هفتم، چهل و هشتم و 
هاست و  و نهم امر به سکوت و مالزمت خانه چهل

ان آنها يباضافه راو. ستين يمربوط به مهد
ن ين بدتر از مشرکين و غالياکثرا از کذاب

ام يشده از ق ينه 48و در خبر . باشند يم
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حضرت باقر  48را در خبر يت، زيسادات اهل ب
ر ام القائم مثل فرخ طايت قبل قيمثل من خرج منا أھل الب« :فرموده
که  ي، مثل کسيعني. »انيکوة فتالعبت به الصب يووقع ف

ام قائم خروج کند يت، قبل از قياز ما اهل ب
است که پرواز  يا د مانند جوجهيام نمايو ق

گرفتار اطفال گردد که با  يکند و در سوراخ
 .کنند ياو باز

کم، پنجاه و دوم، يث پنجاهم، پنجاه و يحد
جاه و پنجم، پنجاه و سوم، پنجاه و چهارم، پن

پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، همان مکررات 
 يا خرافاتيو  يان آنها واقفيسابق است و راو

و در . باشند ياد کذاب ميا مانند سهل بن زيو 
ث پنجاه و سوم و پنجاه و هفتم با قرآن ياحاد
 71ة ياند به آ کرده و استشهاد کرده يباز

  :اسراء که فرموده
أَُناسٍ بِإَِماِمهِْم فََمْن أُوِتَي ِكَتاَبُه بَِيِمينِِه فَأُولَِئَك َيقَْرأُونَ  َيْوَم َنْدُعو كُلَّ﴿

  )71:سراءاإل( ﴾ِكَتاَبُهْم َوال ُيظْلَُمونَ فَِتيالً
روزى را آه هر گروهى ) به ياد آوريد(«

آسانى آه ! خوانيم را با پيشوايشان مى
نامه عملشان به دست راستشان داده شود، 

خوانند و  مى) شادى و سرور با(آن را 
بقدر رشته شكاف هسته خرمايى به آنان 

 .»!شود ستم نمى
ست، و ين يه مربوط به مهدين آيکه ايدر حال

 .بر وجود او ندارد يداللت
کرده از  يپنجاه و هشتم، نقل از کاف يثيحد

ام قائم يقبل از ق يحضرت صادق که هر پرچم
 ير خدايباال رود صاحب آن طاغوت است و غ

د به ين بايبنابرا. پرستد يعزوجل را م
کنند و خود  يام ميکه در زمان ما ق يانيآقا

شما اگر  :دانند، گفته شود يب االمام ميرا نا
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د نه يد پس طاغوتيکالم امام خود را قبول دار
 .اقوتي

است که نسبت  يث لوحيث پنجاه و نهم، حديحد
اند که روح او خبر  ه ر بن عبدهللا دادببه جا

شکن و کتاب خرافات  ارد و ما در کتاب بتند
م مراجعه يا ل بر کذب آن آوردهيدل 28وفور 

ن است که يل کذب آن اياز جمله دل. شود
لوح را جابر در سال احتضار حضرت  :ديگو يم

 يد بن عليحضرت صادق و ز يباقر آورده و برا
فوت  74که جابر در سال يخوانده است، در صورت

بوده  117اقر در سال شده و احتضار حضرت ب
، پس از چهل سال از فوت جابر، جابر يعنياست 

 .نيالکاذب علىأال لعنة هللا . را قرائت کردهن لوح يا
ان با يث نهم راويث شصتم، مانند حديحد

 .اند کرده يقرآن باز
صلى - د، رسول خدايگو يکم، ميث شصت و يحد

خدا اهل ضالل را به « :فرموده -هللا عليه وسلم
 مقصود رسول خدا :گفته ي، و راو»برد يم بهشت

از اهل ضالل، آنانند که  -صلى هللا عليه وسلم-
. اند بت گم کردهيمکان امام خود را در زمان غ

منزه  -صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا :د گفتيبا
بداند و  ينکه اهل ضالل را بهشتياست از ا

د کالم يايصد سال بيپس از س يبگذارد تا راو
 .کند يمعناو را 

آن احمد بن هالل  يث شصت و دوم، راويحد
بوده و  ياکارير يث ملعون است که صوفيخب

عه او را لعن يشده و ش يابت مهدين يمدع
ت او چنگ يعه به روايش يعلما ياند ول کرده
ت آمده ين روايتعجب است، و در ا يلياند خ زده
شما از  :ديحضرت صادق به اصحاب خود گو که

ث مخالف است ين حديو ا. ديفضلاصحاب قائم ا
 ياصحاب مهد :ث سابق که گفته بوديبا احاد
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شما را به خدا . از اصحاب رسول افضلند يحت
ز يض را تمينان ضد و نقيا ايد گويمالحظه کن

 !.اند؟ نداده
البالغه  است از نهج يث شصت و سوم، جمالتيحد

ث يتازه احاد. ستين يکه ابدا مربوط به مهد
ث ين حديبهرحال در ا. رسل استالبالغه م نهج

بر  :به اصحاب خود فرموده يآمده که حضرت عل
خود را  يرهايد و دستها و شمشيبال صبر کن
که خدا عجله نکرده  يزيد و به چيحرکت نده
 يرد وليد که هر کس بر فراش خود بميعجله نکن

ت او را داشته يمعرفت خدا و رسول و اهل ب
 يشأن عل :د گفتيبا. د مرده استيباشد شه

فرموده  يزين چين است که چنيباالتر از ا
است  يادين مخالف خطبات زيو بعالوه ا. باشد

ب يده و اصحاب خود را ترغيکه از آن حضرت رس
ث ين حديو بعالوه ا. و امر به جهاد نموده است

 ندارد و راجع به او يبه مهد يچ ارتباطيه
 .شيتشبث بکل حشيق يالغر :د گفتيبا. ستين

بن حسن بن  يآن عل يشصت و چهارم، راوث يحد
 .مذهب و از سگان بارانده است يفضال واقف

ث شصت و پنجم، شصت و ششم، شصت و هفتم، يحد
شصت و هشتم، شصت و نهم و هفتادم، همان 

عالوه بر . سابق و مکررات سابق است يغلوها
 .انيفاسد بودن راو

کم، هفتاد و دوم، هفتاد و يث هفتاد و يحد
اد و چهارم و هفتاد و پنجم، سوم، هفت

فاقد  يکه گاه ياست راجع به کسان ياتيروا
امامند چه بکنند؟ امام جواب داده که همان 

اند عمل کنند و به  که داشته يد و اعماليعقا
 يا دعا کنند برايند و ين سابق تمسک جويقي

که يکسان :د گفتيبا يول. د خوديحفظ عقا
ا فاقد يم و اما يچ وقت بيامامشان قرآن است ه

 .شوند يامام نم
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 يحمزة بطائن يبن اب يث هفتاد و ششم، عليحد
 يثيامام را قبول ندارد آمده حد 12که  يواقف

 يجعل کرده از قول حضرت صادق دربارة قول خدا
  :158ة يدر سورة انعام آ يتعال

َك أَْو َيأِْتَي َبْعُض أَنْ َتأِْتَيُهُم الَْمالِئكَةُ أَْو َيأِْتَي َربُّ َهلْ َيْنظُُرونَ إِالَّ﴿
آَياِت َربَِّك َيْوَم َيأِْتي َبْعُض آَياِت َربَِّك ال َيْنفَُع َنفْساً إَِمياُنَها لَْم َتكُْن 
 ﴾آَمَنْت ِمْن قَْبلُ أَْو كََسَبْت ِفي إَِميانَِها َخْيراً قُلِ اْنَتِظُروا إِنَّا ُمْنَتِظُرونَ

 .)158 :األنعام(
ات و ين همه آين پس از اين مشرکيا(«

و  )آورند يمان نميا باز ايقرآن روشن، آ
ا خدا خود نزد يمنتظرند که فرشتگان و 

ا يو ) اورنديمان بيتا ا(شان آمده يا
د، يايب) امتيعذاب و ق(ات خدا يآ يبعض
روز مرگ (ات پرورگار ياز آ يکه بعضيروز
که قبال  يمان کسيد ايايب) امتيا قيو 
خود کار  مانيا با اياورده يمان نيا

را يز(کسب نکرده، به او نفع ندهد  يخوب
در  :، بگو)ندارد يارزش يمان اجباريا

 .»ميز منتظريد که ما نيانتظار بمان
 يچ ارتباطيه هين آيشود ا يچنانکه مالحظه م

نقل کرده  ينجا راويدر ا يندارد ول يبه مهد
ه روز ين آيمقصود از ا :که حضرت صادق فرموده

ل برخالف ين تأويو ا. اشدب يخروج قائم ما م
باضافه در روز خروج قائم چرا . باشد يه ميآ
 يشما برا ين مهديا مگر ايآ. مان نفع ندهديا

دعوت  يکند اگر برا يام نميمان قيدعوت به ا
مان يد ايکند با يام ميمان و عدالت قيبه ا

که  يزيق به هر چينان مانند غريا. نفع دهد
اند اگر  نکردهچ فکر ياند و ه ده چنگ زدهيرس
د دعوت يد باشام قائم بايه راجع به قين آيا

 :د گفتيمان و عدالت نفع دهد، پس باياو به ا
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ام قائم باشد يه راجع به قين آياگر ا
ا عدل يهوده است و دنيام او بيرساند که ق يم

مان يبلکه هر کس به او ا. و داد نخواهد شد
 يمانش نفعيو ا. ديآورد کشته خواهد گرد

 .ندهد
ث در ين حدين آخريهفتم، ا ث هفتاد ويحد

به امام نوشته که چه وقت  يراو. ن باب استيا
شود؟ امام جواب داده هر گاه  يفرج حاصل م

. ب گردديصاحب شما از خانة ستمگران غا
ست و واقع يح نين جواب صحيا :ديسنده گوينو

صاحب » صاحب شما«را اگر مقصود از ينشده، ز
شده و باز فرج حاصل  بيالزمان است که او غا

ل بر يث دلين حديپس نوشتن ا. نشده است
 .ان و کاتبان استيراو ينادان

ن يسنده در زمان ايبهرحال به نظر نو
بوده والبد  يعباس قو يبن يان دولت اسالميراو

گذشته و مانع از  يان مخالف بد مين راويبه ا
شان بوده و لذا همواره منتظر رفع يا ييسودجو

ک نفر يخواستند که  يوقت بوده و مو دفع دولت 
، و دولت )فيقائم بالس( ام کندير قيبا شمش

ان به هدف ين راويان افتد تا ايبه دست علو
 يخود برسند و سوء استفاده کنند و در خراب

اسالم آزاد گردند و لذا از ائمه سؤال 
ام قائم شما چه يفرج چه وقت است؟ ق :کردند يم

کذب « :ندگفت يم يوقت است؟ ائمه گاه
کردند  ين ميرا مع يهم وقت يو گاه» الوقاتون

هم  يشد، و گاه يزدند و برخالف م يرا م يو حدس
و  يسرگرم يگفتند برا يآن وقت م يبرا يعالمات
ا واقع شده و يکه  يشان، عالماتيا يدلخوش

 ياست نشدن يا عالماتيام حاصل نشده و يق
و  يحة آسمانيمانند طلوع آفتاب از مغرب و ص

که خوب بود در جواب  يزيچ يول. نهايامثال ا
گان  چارهيب يند اينکه بگويآنان گفته شود ا
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 يد و ستمگريکار آ يان رويممکن است دولت علو
ن يان باشد چنانکه چنديش از عباسيان بيعلو

ان افتاده و ظلم يبدست علو يمرتبه دولت جزئ
ش از هر يان و بيش از عباسيشان بيو جور ا

 يد النار فرزند موسيست مانند زبوده ا يدولت
د و ياست و امامت رسيبن جعفر که به ر

افکند که مردم  ين خود را در آتش ميمخالف
ا حن يامرزد و يان را بيخدا پدر عباس :گفتند
است و امامت يد که در طبرستان به ريبن ز

اعمام خود را کشت و   يد چقدر از سادات بنيرس
 يه که علويصفوا يچه قدر مردم را هالک کرد و 

ن را در اماکن يلمسبودند و صدها هزار م
دند، شهر هرات را قتل يمتعدده به قتل رسان

ن را غارت نمودند، و يعام کردند و مال مسلم
ر يچالدران و در بغداد و سان در يهمچن

ان زمان ائمه که خود را ي، راويآر. امکنه
ان را آرزو ياست علويدانستند ر يعه ميش
نان مجسمة يکردند که ا يال ميکردند و خ يم

گر خبر نداشتند که يعدالت بلکه معصومند، د
که ياالن زمان ما کس. ستيمعصوم ن يچ بشريه

داند به دولت  يب بر حق امام ميخود را نا
است، آن قدر اختناق و  يند علويگو يده و ميرس

و کشتار و غارت بوجود آمده که  يانحصارطلب
ن نشده، يه چنيام يدر دولت بن يحت يچ زمانيه
اجناس و  يو قحط ين کثرت زندانها و گرانيا

 يچ زمانيان در هيانحصار اجناس بدست متصد
عه به يکه شيو خدا نکند آن کس. نبوده است

کشد که تا  يد، او انقدر ميايانتظار اوست ب
پنج سال  يرسد، تازه برا ير شکم اسبش خون ميز
طق عه به آن نايات شيا هفت سال چنانکه رواي

عه به انتظار يکه ش يشيپس آن فرج و گشا. است
ست بلکه بال يش نيفرج و گشا قتياو است در حق

 يق و فشار و اختناق است منتهيو ض يو گرفتار
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توان به آنان  يعه عوام است نميچون اکثر ش
 .ديفهمان

 
 يبه الکبريالغ يه فيالرؤ يباب من ادع

که  ين باب را نوشته در ذکر کسانيا يمجلس
د يحال با. اند دهيرا د يمهد يبت کبريغ در
در . ض استيعه مملو از ضد و نقيد کتب شيد

ر يو سا ين باب در خبر اول، مجلسياول هم
 يع به سوياند که توق عه نوشتهيش يعلما

بن  يعل يا« :صادر شد که يالحسن السمر ياب
بشنو، خدا اجر برادرانت را  يسمرلمحمد ا

که تو تا شش  رايدربارة تو بزرگ گرداند ز
، پس امر خود را جمع کن و يريم يگر ميروز د

ت مکن که قائم مقام تو پس از يوص يبه احد
و (بت تامه واقع شد يرا غيوفات تو گردد ز

ست مگر پس از ين يپس ظهور) ندارم يبيگر نايد
 ين بعد از طول مدتي، و ايتعال ياذان خدا

ن پر از ستم يگردد و زم ياست که دلها قس
 يعه مدعياز ش يو خواهد شد که بعضشود، 

مشاهده گردد، آگاه باش که هر کس قبل از 
مشاهدة ما گردد،  يحه، مدعيو ص يانيخروج سف

والحول وال قوة إال با «. او کذاب و افتراء زده است
 .»ميالعظ يالعل

 يع که همة علماين توقيد توجه کرد باايبا
 ينن باب در ذکر کسايگر ايعه قبول دارند ديش

 ياند معن ت شدهيرؤ يمدع يبت کبريکه در غ
ت صاحب يرؤ يع هر کس مدعين توقيطبق ا. ندارد

خود . الزمان باشد کذاب و افتراء زده است
بن محمد  يع عليا متوجه شده که توقيگو يمجلس

ده منافات يرا د يکه مهديبا ذکر کسان يالسمر
را ذکر نکرده  ين باب کسيدارد و لذا در ا

ان يم يرا ذکر کرده که مهد يخباربلکه فقط ا
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مردم او  يند، وليب يد و مردم را ميآ يمردم م
ک خبر ذکر يست و ينجا بيو در ا. نديب يرا نم

ا يث و کذاب وجعال و يخب يانيکرده از راو
دا يح پيصح يک راويا يگو. يا واقفيو  يغال

مثال خبر دوم را نقل کرده از . نکرده است
و خبر . و مجهول است مهمل که يبن المثن ييحي

و از  يسوم را نقل کرده از ابن فضال که واقف
در خبر . ده است بقول خودشانيسگان باران د

شود و  يدر موسم حج حاضر م يمهد :ديگو يدوم م
نند، يب يمردم او را نم يند وليب يمردم را م

بدنش  يسؤال است که خوب خود مهد ينجا جايا
ت ندارد يجسم هم او يا لباسهايت ندارد آيجسم

صلى - نند، رسول خدايب يچگونه مردم او را نم
ه مجبور شد کنيدند تا ايد يرا م -هللا عليه وسلم

در خبر سوم . ديانم يخود را مخف يدر غار
ه کرده به خضر که او از يرا تشب يآمده مهد

موت شد مانند خدا و يال يد و حيات آشاميآب ح
القات ان ميرا مدعيز غلط است زيه نين تشبيا

گران يه و چه ديعه و چه از صوفيخضر چه از ش
ده يم، پس او ديديما او را د: نديگو يهمه م

د يخواه يشود و شما م يز ميشود و شناخته ن يم
ده شده يه ديشود و تشب يده نميد يد مهديبگوئ
و بعالوه قبال ذکر . شود غلط است يده نميبه د
 34 هيات خضر مخالف است با آيم که حيکرد
ت سث مخالف قرآن مردود اياء، و حديرة انبسو

 .د قبول نموديو نبا
است که در خبر  يتاخبر چهارم، همان خراف

ن يسندگان غالبا اين نويو ا. دوم ذکر شد
تأسف . اند خرافات را به امام صادق نسبت داده

 .اند نموده يرا هم بد معرف است که امام
ز او يفرزندان صاحب ن :ديگو يخبر پنجم، م

که فرزند دارد  يکس :د گفتينند، بايب ينم را
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ز او را يا زن او نيالبد زن هم دارد و آ
ده چگونه آبستن شده و يده است، پس اگر نديند

که  ين است آن علومي، ا!فرزند آورده است؟
 . خواهند به آل محمد نسبت بدهند يم

 يس يده وليعزلت گز يمهد :ديگو يخبر ششم، م
حشت نکند و منزل او نفر با او مالزمند که و

گر يد در اخبار ديمالحظه فرمائ. نه استيدر مد
به او  ياز قول پدرش نقل کرده که امام عسکر

ابانها مسکن يدرشهرها مسکن مکن در ب :فرموده
 :ديگو ينجا آن اخبار فراموش شده ميا يکن، ول

نکه يسؤال است با ا يجا. نه استيمنزل او مد
وحشت  ينهائت ند چرا ازيب ياو مردم را م

 .نفر مالزم او باشند يکند تا س يم
 :ديگو يرا ميخبر هفتم، ضد خبر ششم است ز

. باشد يم يدر کوهستان رضو يو منزل مهد يمأو
ه يدان محمد حنفياست از مر ين هم خرافتيو ا

ب يغا يه در کوه رضويمحمد حنف :اند که گفته
کوه  :ديگو ينکه ميگر ايخرافت د. شده است

ال فارس بوده، چون ما ائمه را از جب يرضو
داشته، خدا او را نقل مکان داده و  يدوست م
 .نه آورده استين مکه و مديما ب يبه سو

که به  يت کرده از کسيخبر هشتم، را روا
امده و وجود نداشته بنام حازم بن يا نيدن
حضرت صادق به  :ديگو ين خبر ميدر ا. بيحب

خاک  گفت دست او به ياگر کس :حازم فرموده
ق مکن يده او را تصدين امر رسيقبر صاحب ا

مگر در زمان  ؟صاحب کدام امر :د گفتيبا(
بوده که او به حازم  يحضرت صادق صاحب امر

 ).ن فرموده استيچن
ت شده از احمد بن هالل يخبر نهم، روا

که مورد لعن امام شده و او  ياکاريباز ر حقه
 يمهد :ودهمرت کرده از حضرت صادق که فيروا

او او  يوسف که برادرهايشود مانند  يده نميد
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ه ين تشبيا :د گفتيدند و نشناختند بايرا د
شد  يده ميوسف ديرا ياست ز يغلط و سخن بال

ت او گذشته بود و يچون سالها از طفول يمنته
ه داده يمخصوص تک يبر تخت سلطنت با لباسها

 ين کسيدادند چن يبود، برادرها احتمال نم
دند و مکرر با او ياو را د يوسف باشد، ولي

ز به او خطاب کردند و يا عزيو  دسخن گفتن
شود و  يده نميد يد مهديد بگوئيخواه يشما م

دند يد يکه همة مردم او را م يه او به کسيتشب
ان کذاب ين راويد اينيغلط است، به ب

ن اوهام خود را نسبت به امام يخواهند ا يم
دان هم مانند خود نا را صادق دهند و او

 .کنند يمعرف
ستم، همان مهمالت اخبار يخبر دهم تا خبر ب

ا يان آنها يباشدکه تکرار شده و راو يسابقه م
ب است که وجود نداشته و مهمل است و يحازم حب

ا بدتر از ياست و  يا اسحاق بن عمار فطحي
 .نانيا

حمزة  يبن اب يآن عل يکم، راويست و يخبر ب
بن جعفر را  ياست که اموال موس يواقف يبطائ

ه را اختراع نمود و يمذهب واقف اختالس کرد و
ب شده و يبن جعفر نمرده وغا يموس :گفت

ن و يا را چنيشود و دن يآخرالزمان ظاهر م
ث ين حدين شخص در ايا ،يآر. کند يچنان م

صاحب األمر  :حضرت صادق فرموده :ديگو يم
 يالحمد که در آن چراغ تيدارد بنام ب يا خانه

که متولد شده تا روز  ياز آن روز روشن است
سؤال  يحال جا. امش آن چراغ خاموش نشوديق

ا روغن ياست و  يا آن چراغ نفتياست که آ
دارد چگونه هزاران سال روغن آن تمام  يگريد

ن امام و يا اياست آ يلتين چه فضيشود ا ينم
پرستان است که سالها  آتش يخانة او مانند جا

شان  چراغ يالن الهرسوچطور . شود يخاموش نم



 بررسی دعای ندبه

اء يباالتر از انب يشد مگر مهد يخاموش م
به  ياجيد احتيو بعالوه در نور خورش !؟شود يم

د و يست و در شب هم که او خواهد خوابيچراغ ن
روشن بودن چراغ بدون جهت اسراف است و خدا 

ن باب تمام يخرافات ا. ن را دوست ندارديمسرف
 .شد
 

 با من زماننايباب من رآه قر
 يبت کبريرا در غ يکه مهد ير ذکر کساند
 )يزمان مجلس يعني(ک زمان ما ياند نزد دهيد

، چند ييپرداخته به قصه گو ينجا مجلسيدر ا
رة خضراء يل قصة جزيدروغ از قب يقصة ساختگ
 ين قصة ساختگياند که ا ة آن نوشتهيکه در حاش

در جذب نفوس مردم  يک چون اثر بزرگيرمان ت
ن قصة يذکر شده است، و ا ن جهتيدارد، از ا

ن يشود ا يممعلوم  :ديسنده گوينو. است ياليخ
جذب نفوس عوام الناس  يرا برا ياليخ يها قصه

 يبهرحال از جمله مطالب. اند ساخته و پرداخته
است آن است که  ين خبر موجب گمراهيکه در ا

 فقط بوده و او آن ينزد عل يقيقرآن حق :ديگو
 يقين آن قرآن حقونموده و اکن يرا نگهدار

 يها أما قرآن :دينزد امام زمان است و گو
ک قرآن يچيگر که در دسترس مردم است، پس هيد

ات آن يباشد و آ يف شده ميست و تحرين يقيحق
ات آن ياز آ ياريبهم نامربوط است و بس

ات را به نفع يرسول چون آن آ يلة خلفايبوس
د يبا. اند، ساقط و حذف شده است دهيخود ند

پس نعوذ باهللا خدا دروغ گفته که مکرر در  :گفت
قرآن وعدة حفظ قرآن را داده و از آن جمله 

  :فرموده 9ة يدر سورة حجر آ
 )9 :احلجر( ﴾ إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذِّكَْر َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ﴿
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ل زن قرآن را نايکه ما خودمان ايبدرست«
را  گمان که ما البته آن يم و بيکرد
 .»ميگهبانن

 يا دهيعق ين اخبارين چنيشود جعال يمعلوم م
است و ياند و فقط به فکر ر به قرآن نداشته

ن خبر خرافات يدر ا. اند بوده يبيفر عوام
صد نفر از يس :ديآمده از جمله آنکه گو ياديز

ظهور  يره برايلشکر امام زمان فعال در آن جز
وجود  يزده نفر کسرياند و فقط س او آماده

صد نفر يا آن سيسؤال است که آ يحال جا(د دار
 يآن حضرت وقت :ديگو يز ميو ن) اند هنوز زنده

 يظهور خواهد کرد که ذوالفقار به زبان عرب
هللا  يول يا :ديکند و بگوروشن با او تکلم 

 يعني(من دشمنانت را به قتل رسان  لةيبوس
ن را با يکرة زم ين خود از مردم رويمخالف

ر يک شمشيبزن حال چطور با ر گردن ين شمشيا
است که  يزيزند چ ين را مين همه مخالفيگردن ا

بهنگام ظهور  هد کيو گو) ديپرس يد از راويبا
ظاهر خواهد شد  يد، بدنيخورش يدر قسمت باال

صاحب األمر مبعوث شده، از او  :کند يکه ندا م
ن يالد از شمس يث راوين حديدرا. دياطاعت نمائ

دانسته  يره ميدر ان جز ب خاصيکه خود را نا(
ن يا ايسؤال نموده آ) خوانده يو نوادة امام م

 يح است که امام زمان فرموده هر کس ادعايصح
د يکند او کذاب است؟ س يبت کبريت در غيرؤ

سخن را  نيامام ا :ن در جواب گفتهيشمس الد
دا يره را پين جزيا ين گفته که کسيا يبرا

الد ما از اکنون ب ينکند و امام را نکشد ول
دسترس دشمنان دور است وآنان از قصد و ظلم 

 يادعا ي، اکنون اگر کسيعني(وسند يبه ما مأ
 ).ت کند بالاشکال استيرؤ

 يا برايبهرحال چون در زمان ما تمام دن
با  يرة خضرائير و گردش کشف شده و جزياهل س



 بررسی دعای ندبه

اند، وجود  بافته ياليآن صفات که در قصة خ
م و عمر خود را يکن يندارد، لذا ما صرف نظر م

گر يو چند قصة د. ميکن يع نمين مهمالت ضايبه ا
ن قصه ملح کرده که صدق و کذب آن معلوم يبه ا

  :م به باب بعديپرداز يو لذا ما م. ستين
 

 باب عالمات ظهوره
ل يوقت ظهور او از قب يها عالمات ظهور و نشانه

نجا ير آن و در ايو غ يانيدجال و سف
 امت ذکر شدهياز ق ييها نشانه

 يبرا ييها نجا نشانهيدر ا يبدانکه مجلس
جمع نموده  يادينوشته و اخبار ز يظهور مهد

کند، و  يرا دوا نم يات درديروا نيو ا. است
ها  ن نشانهيرا ايز. سازد يرا معلوم نم يمجهول

  :بر چند قسم است
 يزمان و خراب ياز آنها سخن از بد يبعض

واهد بود چه شه بوده و خيامور است که هم
وجود داشته باشد و چه وجود نداشته  يمهد

صلى - نکه در خبر دوم رسول خدايمانند اباشد 
و شوند  يزنان شما بد م :فرموده -هللا عليه وسلم

و امر به معروف و شوند  يجوانان شما فاسق م
ا رسول يعرض شد . ديکن ياز منکر را ترک م ينه

ن، يتر از او بد يبل :ن خواهد شد؟ فرموديهللا ا
که امر به منکر و يد بود هنگاميچگونه خواه

 نيچن ،ا رسول هللاي :د عرض شدياز معروف کن ينه
ن که يو بدتر از ا يبل :خواهد شد؟ فرمود
و . د و منکر را معروفينيب يمعروف را منکر م

 -صلى هللا عليه وسلم- گر از رسول خدايدر خبر د
جهل  دانش برطرف شود و :نقل کرده که فرمود
عمل به قرآن  ياد وليان زيآشکار گردد و قار

ت کننده کم و يهان هداياد و فقيکم و کشتار ز
ار و ياد و شاعران بسيفقهاء گمراه خائن ز



 فهرست مطالب

ها  قرآنخود را محل عبادت و  يامت تو قبرها
نت کنند و جور و فساد ينت و مساجد را زيرا ز

ار باشد و منکر آشکار گردد و امت تو به يبس
کنند و مردان به  ير کند و از معروف نهآن ام

مردان و زنان به زنان اکتفاء کنند و امرا 
شان يان فاجر و اعوان ايکافر و سران و متصد
ن يفاسق گردند که ا يستمگر و صاحبان رد

عالمات قبل از اسالم و بعد از اسالم بوده و 
ست، و غالب ين يمربوط به زمان ظهور مهد

 .ل استيقبن ين باب از ايات ايروا
ث ين احادياست که تمام ا يگر، اخباريقسم د

ب ندارد و از يرا رد کرده که امام علم غ
ن اخبار و موافق ياطالع است، و چون ا ينده بيآ

  :ديفرما يقرآن بوده که م با
 )65: النمل(﴾ قُلْ ال َيْعلَُم َمْن ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ الَْغْيَب إِلَّا اللَُّه﴿
داند جز  سمانها و زمين کسي غيب نميدر آ«

 .»خدا
ن اخبار استشهاد به قرآن شده يلذا در هم

 :ديفرما ياست مانند خبر هفتم که حضرت رضا م
دروغ به امام جعفر  يحمزة بطائن يبن اب علی«

جدم بسته است که از قول او نقل کرده و پدرم 
ة يرا حضرت صادق طبق آيرا قائم خوانده ز

 ينده ندارد چنانکه خدايز آا يقرآن، اطالع
سورة احقاف به رسول خود  9ة يدر آ يتعال

  :فرموده
﴾ ي َما ُيفَْعلُ بِي َوال بِكُْمقُلْ َما كُْنُت بِْدعاً ِمَن الرُُّسلِ َوَما أَْدرِ﴿
  .)9: حقافاأل(
]  اى پديده[من از ميان پيامبران : بگو«

من و  دانم آه با نو ظهور نيستم و نمى
 .»فتار خواهد شدشما چگونه ر
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ب ين باب را تکذيتمام اخبار ا ين خبريو چن
و عجب است . ن اخبار استيکند و ضد تمام ا يم

ض ين ضد و نقيعه توجه به ايش يکه علما
ن اخبار را جمع ينداشته و ندارند وگرنه ا

ن باب يست و ششم هميکردند، مثال در خبر ب ينم
 زمان خروج دجال را سؤال نموده ياز عل يراو

ما المسؤول أعلم من « :و آن حضرت در جواب فرموده
 .من خبر از خروج دجال ندارم يعني .»السائل

ام قائم در يقبل از ق :ديگو يم 43و در خبر 
 يد، وليآ يش ميد پيمضان کسوف خورشرپنجم ماه 
خسوف ماه در پنجم و خسوف  :ديگو يم 41در خبر 

ز ين 48 در خبر و. د در پانزدهم استيخورش
 :ديگو يم 67و در بر . ديخسوف خورش :ديگو

مة رمضان، و ماه در آخر يد در نيکسوف خورش
در  :ديسنده گوينو. 84و  82ن خبر يآن و همچن

عه و يرا که ش يتيست روايمناسبت ن ينجا بيا
 - صلى هللا عليه وسلم- آن را از رسول خدا يسن

. مکرر در کتب خود نقل کرده و قبول دارند
عه که يت را از وسائل الشيوامتن ر. مياوريب

م بن يلما مات إبراھ« :ميآور يعه است ميمورد قبول ش
انکسفت  :انکسفت الشمس فقال الناس صلى هللا عليه وسلم رسول هللا

صلى هللا  فصعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الشمس لفقد ابن رسول هللا
 إن الشمس !الناسھا يأ :ه ثم قاليعل ثنىالمنبر فحمد هللا وأ عليه وسلم
نکسفان لموت أحد ي عان له، اليمط ان بأمره،يجريات هللا يتان من آيوالقمر آ

بالناس  فصلىأو واحدة منھما فصلوا، ثم نزل اته، فإذا انکسفتا يلح وال
صلى هللا - چون فرزند رسول خدا. »صالة الکسوف
د يا رفت، خورشيم، از دنيابراه -عليه وسلم

وفات  يد گرفته برايرشخو :گرفت، مردم گفتند
، رسول -صلى هللا عليه وسلم- فرزند رسول خدا

را منبر رفت، پس خدا  -صلى هللا عليه وسلم- خدا
 ،مردم يا :احمد و ثنا کرد، سپس فرمود
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ند، به يد و ماه دو نشانه از قدرت خدايخورش
باشند،  يند و فرمانبردار او ميامر او جار

ز يات او نيح يارند و بريگ ينم يموت کس يبرا
از  يکيا يد و ماه يرند، پس چون خورشيگ ينم
د، سپس از منبر ين دو گرفت نماز بخوانيا

. »فرود آمد و با مردم نماز خواند نماز کسوف
د از مغرب از عالئم ياگر طلوع خورش فرض و بر

اخبار آمده در  يامت باشد چنانکه در بعضيق
به امام زمان  يچ ارتباطيز هين صورت نيا
 .بلکه مخالف با آن است. ندارد عهيش

و  يياست که مجعل گو يگر، اخباريقسم د
د يآ يبدست نماز آنها  يزياست و چ ييمبهم گو
ن يب :ديگو ياز آنها م يارينکه در بسيمانند ا

فالن چه  يفالن حرب است و بن يفالن و بن يبن
. افالن، و هکذ يملک بن يخواهند کرد و انقضا

تواند بهم  يه کس مرا هم ييمجمل گو نيو ا
که  يليدل ن اخباريباألخره از مجموع ا. ببافد

 يکس يست و برايت باشد نياهد موجب رشد و
ان آنها ين راويبخصوص که در ب. ستين يفرج

 .ز وجود داشته باشندين نين و کذابيجعال
را به  ياست که مجهول يگر، اخباريقسم د
 :ديگو يگر موت کرده مانند آنکه ميمجهول د

ام يا قيو  ياميقام ي، قيام مهديق ةننشا
و ا خروج دجال ين و يف فالن زمسا خيو  يحسن

خوب  :نبوده بپرسد يکس. است يحة آسمانيا صي
و  ؟است يک يام حسنيا قي؟ و يک يمانيام يق

 .ب استين اخبار رجما بالغيهکذا که ا
ام را ياست که وقت ق يگر، اخباريقسم د

اضافه بر  برخالف درآمده، ين کرده وليمع
، »کذب الوقاتون«ات ينکه مخالف است با روايا

حضرت باقر  :ديگو يمانند خبر هشتم که م
باشد و  يم 195ن عالمات فرج سال ياول :فرموده
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خدا  199ن خواهد شد و در سال يچن 198در سال 
ها  شاءهللا شاءهللا، و ان کند ان يبال را برطرف م

 يعل از حضرت يو در خبر. نشد يگذشت و خبر
العباس کشته  ين بنيخبر داده که هرگاه سالط

که هفتصد سال يکند در حال يمام يشدند قائم ق
امت يالعباس کشته شده و قائم ق ياست سلطان بن

 ن اخبار از جعليشود ا يمعلوم م. نکرده است
ان است و اگر ائمه گفته باشند، چون علم يراو

ان علم يب مخصوص خداست، خدا خواسته که مدعيغ
 يا در خبريو . ائمه رسوا گردند يب برايغ
بخواهد  يخدا هر کار 200در سال  :ديگو يم
ز يگر نيد يدر سالها :ديسنده گوينو. کند يم

بهر حال اگر ائمه . کند يهر کار خدا بخواهد م
ب يعلم غ نده خبر دهند ويخواستند از آ يم

داشتند خوب بود از مکشوف شدن برق خبر دهند 
اد دهند که يبرق را به مردم جاد يت ايفيو ک

رمسلمان نباشند يمردم محتاج به فالن مخترع غ
گر نوبت يکردند که د يکروب را کشف ميا ميو 

ده که يما چه فاا. به پاستور نرسد و هکذا
شان تا زمان ما يروان ايتمام اصحاب ائمه و پ

ن موهومات دل يواد بوده و به همس کم يدممر
ن يان ايال راوبهرح. اند خود را خوش کرده

سواد  يا بياند کم سواد و  بوده ياخبار مردمان
بوده و نه حوزة  يو آنزمان نه دانشگاه

 ينده هر چه خواسته گفته و راويگو. هيعلم
از  يکي. رفته استيشنونده هم بدون تأمل پذ

ن باب عمر بن سعد قاتل يدر ا يان مجلسيراو
را از او نقل  يتين است که روايامام حس

ن را يکه عمر بن سعد حضرت حسيدر حال کند يم
نان احوال امام دوازدهم يدانست، ا يامام نم

و در . خواهند از خبر او درآورند يخود را م
بن سام مجهول  ييحيگر از معمر بن يخبر د
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ا يگو :باقر فرمودهالحال نقل کرده که امام 
در مشرق خروج کرده اند و حق را  ينم قوميب يم

ام يشود تا ق يق داده نمطالبند، به آنان ح
رند و حق را ندهند مگر به يحق را بگ کنند و

الت اشاره ان کميا :ديگو یم يمجلس. صاحب شما
را محکم کند و به  ه خدا آنياست به دولت صفو

ه يال کرده دولت صفويو خ. دولت قائم وصل کند
 يات طالب حق بوده و به مهدينابا آن همه ج

مانند زمان ما . برسانند يوصل شوند و به مهد
ا تا انقالب يا خدايرند که خدايگ يکه دم م

 :ميگوئ يما م. را نگاه دار يفالن يمهد
علم  يکس :ه فرمودهين آيدر چند يتعاليخدا

ن يم که اياز کجا باور کن. ب ندارد جز خدايغ
اند  که ناقالن أخبار نقل کرده يبيإخبار به غ

لم راست و واقع خواهد شد؟ چگونه فالن امام ع
 ياگر کس!. گران ندارند؟يب دارد و ديغ

و  يانيفالن امام گفته است آمدن سف :ديبگو
ر يخ :مييگو ياست، ما م يحتم يحة آسمانيص

ل يست و واقع نخواهد شد، شما چه دلين يحتم
وکذب  يحة اسمانيو ص يانيبر صدق خبر سف

 يروز :ديبگو ياگر کس. ديگران دارياخبار د
ن اسفالت شود و به يخواهد آمد که تمام زم

همه  يده شود و برايها لولة گاز کش تمام خانه
است، شما چه  ين حتميشود و ا ينفت مجان

د چه فرق دارد ين خبر داريبر کذب ا يليدل
فالن دکتر و  يبيفالن امام با خبر غ يبيخبر غ

چکدام مدرک يه :د گفتيبا. ا فالن مهندسي
ده ب گفته شيرجما بالغ يندارد و سخن يآسمان

 يد و ممکن است بعضيممکن است همه دروغ درآ
اخبار که  يبعالوه در خود بعض. ديراست درآ

آورند  يل ميب نسبت به امام دليعلم غ يبرا
از  257ص  يتناقض است مثال در جلد اول کاف
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ر  يمن و ابوبص :ت کرده که گفتهير روايسد
ر در مجلس حضرت يالبزاز و داود بن کث ييحيو

نا وھو مغضب فلما أخذ مجلسه يذ خرج إلإ« :صادق بودم که
ب إال هللا عزوجل يعلم الغيما  ،بينا نعلم الغا عجبا ألقوام يزعمون أي :قال

وت يب يأ يفما علمت ف منيفالنة فھربت  يتيلقد ھممت بضرب جار
غمبر يکه خدا به پ يجائ :د گفتيبا. »الدار

نکه مورد يدانم با ا يب نميمن غ :بگو :فرموده
ف امام که مورد ين صورت تکليوده، در اب يوح
ان ين راويبخصوص که در ب. ست روشن استين يوح
و  ةغالا ين و يا جعاليو  ين اخبار و مجهوليا

 .ارنديضعفاء بس
عالمات ظهور  يات براين روايو بدانکه در ا

از قرآن استناد شده که نامربوط  ياتيبه آ
ات که به يروا نياز ا يا اگرچه پاره. است
ست و يها استناد شده مربوط به عالئم ظهور نآن

. ن باب آورده استيخود آنها را در ا يب يمجلس
ن موضوع يکه راجع به ا ياتيبهرحال آ

  :ميرسان يال به نظر خواننده مياند ما ذ آورده
  :فرموده 37ة يخداوند در سورة انعام آ

لْ إِنَّ اللََّه قَاِدٌر َعلَى أَنْ ُيَنزِّلَ آَيةً َوقَالُوا لَْوال ُنزِّلَ َعلَْيِه آَيةٌ ِمْن َربِِّه قُ﴿
 .)37 :األنعام( ﴾َولَِكنَّ أَكْثََرُهْم ال َيْعلَُمونَ

ه و يچرا بر محمد آ :گفتند) نيمشرک(«
 :از پروردگارش نازل نشد؟ بگو يا معجزه

را  يا هينکه آيمحققا خدا قادر است بر ا
 .»دانند يشان نميکن اکثر اينازل کند ول

 جاين درخواستها و توقعات بين مشرکچو
 8ة يمانند نزول فرشته داشتند چنانکه در آ

غمبر يپ به ين سوره ذکر شده است و گاهيهم
اء ير انبيکه به سا يچرا معجزات :گفتند يم

ه ين آيشود، لذا در ا ينم داده به شما داده
بگو که معجزه کار خدا و مقدور  :خدا فرموده
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ست، و يران نامبيار پياو است و باخت
جز  يا جهين نتيمشرک يجايب يدرخواستها

. شان نخواهد داشتيا يو عذاب برا يگرفتار
الجارود از  ياب ين روشنية به اية آرحال دربا

ن يدر ا ﴾آَيةٌ﴿حضرت باقر نقل کرده که منظور از 
و طلوع  يسيو دجال و نزول ع األرض بةداه، يآ

 .د از مغرب استيخورش
الجارود از حضرت باقر  يباز اب گر کهيه ديآ

جزء عالئم ظهور آورده  ينقل کرده و آنرا مجلس
  :ديفرما يسورة انعام است که م 65ة يآ

قُلْ ُهَو الْقَاِدُر َعلَى أَنْ َيْبَعثَ َعلَْيكُْم َعذَاباً ِمْن فَْوِقكُْم أَْو ِمْن َتْحِت ﴿
  .)65: األنعام(﴾ َبأَْس َبْعضٍ أَْرُجِلكُْم أَْو َيلْبَِسكُْم ِشَيعاً َوُيِذيَق َبْعَضكُْم

 يخداست که قادر است بر آنکه عذاب :بگو«
تان بر شما ير پايا از زيسر و  ياز باال

ا يل آسا و يمانند باران س(بفرستد 
ا لباس تفرقه به شما يو ) جاد زلزلهيا

عه کند و يعه شيبپوشاند و شما را ش
گر را ياز سطوت بعض د يبچشاند به بعض

 .»بچشاند
ه روشن است يآ يعنامشود  يانکه مالحظه مچن
َعذَاباً ِمْن ﴿منظور از « :م آمده کهااز قول ام يول

ِمْن َتْحِت ﴿ه است و منظور از حيدجال و ص ﴾فَْوِقكُْم
 :د گفتيبا. ، به زمن فرو رفتن است﴾أَْرُجِلكُْم

ه يآزها غلط است، و ين چيه به ايانحصار آ
 .عام است

  :ونسيسورة  24ة يگر، آية ديآ
إِنََّما َمثَلُ الَْحَياِة الدُّْنَيا كََماٍء أَْنَزلَْناُه ِمَن السََّماِء فَاْخَتلَطَ بِِه َنَباُت ﴿

الْأَْرضِ ِممَّا َيأْكُلُ النَّاُس َوالْأَْنَعاُم َحتَّى إِذَا أََخذَِت الْأَْرُض ُزْخُرفََها 
َعلَْيَها أََتاَها أَْمُرَنا لَْيالً أَْو َنَهاراً َوازَّيََّنْت َوظَنَّ أَْهلَُها أَنَُّهْم قَاِدُرونَ 
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فََجَعلَْناَها َحِصيداً كَأَنْ لَْم َتْغَن بِالْأَْمسِ كَذَِلَك ُنفَصِّلُ الْآياِت ِلقَْومٍ 
 .)24 :يونس( ﴾َيَتفَكَُّرونَ

است  يا مانند آبيدن يهمانا مثل زندگان«
م پس به يکه ما از آسمان نازل کرده باش

ن از آنچه يده شدة زميردد روئآن مخلوط گ
ن يکه زميخورد تا هنگام يوان ميانسان و ح

و ) سبز و خرم شود(رد ينت خود را بگيز
آراسته گردد و اهل آن گمان کنند که 

در شب  دارد امر ما ييشان بر آن توانايا
د و همه را درو کند که يايا روز بيو 
ات ين آين چنينداشته ا يزيروز چيد :ديگو

که فکر  يمردم يم برايکن يمان يرا ب
 .»کنند يم

ه يا را تشبيات دنيه حين آيدر ا يحق تعال
باران بر آن ببارد  بکه آ ييها کرده به سبزه

را  برسد و آن يو خوش و خرم شود سپس بالئ
ن مثل، در رجاء و يه اينابود کند و وجه تشب

که صاحب بستان به آن سبزه يأس است همانطوري
أس يعاقبت به  يت ولدوار اسيو باران ام

و  يمارياطلبان حوادث بينطور دنيرسد هم يم
و البته وجه . رساند يأس ميشان را به يمرگ ا

 يول. توان گفت يز ميگر نيد يزهايه را چيتشب
ت کرده که منظور ياز حضرت باقر روا يمجلس

، آل عباس است که ﴾...َحتَّى إِذَا أََخذَِت الْأَْرُض ُزْخُرفََها﴿ :از

رد و يشان را بگيا يا حهيطنت برسند و صسلبه 
شما را به خدا . ن ببرديشان را از ب تيجمع

 يات بازينان با آيد چگونه ايمالحظه کن
 .اند کرده
 :50ة يآونس يگر، سورة ية ديآ

قُلْ أََرأَْيُتْم إِنْ أََتاكُْم َعذَاُبُه َبَياتاً أَْو َنَهاراً َماذَا َيْسَتْعجِلُ ِمْنُه ﴿
 .)50 :يونس( ﴾ونَالُْمْجرُِم
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ا فکر کرده و با چشم دل يآ :بگو«
ا يد که اگر عذاب خدا شبانه و يا دهيد

ن از آن يز را مجرميد چه چيايروز ب
 .»خواهند يبشتاب م

کردند  يه جواب کفار است که عجله ميمقصود آ
 يد پس کيايپس چرا عذاب خدا ن :گفتند يو م

ت ياارود از حضرت باقر روجال ياب يد، وليآ يم
ه عذاب در ين آيکرده که منظور از عذاب در ا

ن چه ياوال ا :د گفتيآخرالزمان است، با
ا يظهور دارد و ثان و عالئم يبه مهد يارتباط

ر از يان بغين راويا ايه عام است، گويآ
ن يمجرم اّما. اند نداشته يگريب آن، هدف ديتخر

 .ائم داشتنديام قيعجله بق
  :155ة يگر، سورة بقره، آية ديآ

َولََنْبلَُونَّكُْم بَِشْيٍء ِمَن الَْخْوِف َوالُْجوعِ َوَنقْصٍ ِمَن الْأَْمَوالِ َوالْأَْنفُسِ ﴿
 .)155 :البقرة( ﴾َوالثََّمَراِت َوَبشِّرِ الصَّابِرِيَن

از ترس و  يشما را به مقدار و البته«
و کاهش اموال و نفوس و محصوالت  يگرسنگ

) راه نير اد(م، و صابران يکن يامتحان م
 .»را بشارت ده

ن زمان ي، به حاضر»کم«ه خطاب ين آيدر ا
امت است ين تا قير مؤمنيرسول خدا و سا

ات قرآن ذکر شده خدا همة مردم يدر آچنانکه 
ن يدر ا يول. کرد دش خواهيرا امتحان و آزما

ور از ظت کرده که منياز امام روا يباب، مجلس
ام يقبل از ق يه، گرسنگين آيدر ا» جوع«

ام او ي، خوف پس از ق»خوف«قائم، و منظور از 
ت يه چند نوع رواين آيدر ا يو مجلس. باشد يم

 .ذکر نموده است
 : 53ة يگر، سورة فصلت، آية ديآ
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 ﴾َسُنرِيهِْم آَياِتَنا ِفي الْآفَاقِ َوِفي أَْنفُِسهِْم َحتَّى َيَتَبيََّن لَُهْم أَنَُّه الَْحقُّ﴿
  )53: فصلت(
مان را در آفاق و  قدرت يها نشانه يبزود«

 يم تا برايانيشان بنمايدر خودشان به ا
 .»شان روشن شود که اوحق استيا

ا قرآن است، يخدا و » او«و منظو را از 
انفس و  تايهر چه زمان جلو رود و آ يعني

ت قرآن بهتر ثابت يکشف گردد حقان شتريافاق ب
ت کرده که ينجا روايدر ا يمجلس يول. گردد يم

و ظهور  ي، مهد﴾أَنَُّه الَْحقُّ﴿ظور از نم :گفتهامام 
را  يحق است حال مهد ناوست که مردم بفهمند آ

 .ستيشود معلوم ن يده ميه فهميآ ياز کجا
  :179 يگر سورة آل عمران، اية ديآ

ِمَن  َما كَانَ اللَُّه ِلَيذََر الُْمْؤِمنَِني َعلَى َما أَْنُتْم َعلَْيِه َحتَّى َيِميَز الَْخبِيثَ﴿
  .)179: آل عمران(﴾ الطَّيِّبِ

ن را بر يمؤمن )شما(ن نبوده که يخدا چن«
شما را بحال  يعني(د رها کند يآنچه هست
ش يپ يگذاد بلکه حوادث ينم خود وا

د را از پاک جدا ينکه پليتا ا) آورد يم
 .»کند

ها  صحنه خدا :ديگو يت و مسه روشن ايآ يمعنا
 ين قالبيمؤمنش خواهد آورد تا يرا پ يوحوادث
ممتاز  يقين حقياز مؤمن ييو ادعا يو دروغ

ت ياز حضرت صادق روا يمجلس يول. شناخته شوند
 يکند ا از آسمان ندا يمناد رک نفيکرده که 

. دياهل باطل جدا شو يد و اياهل حق جدا شو
ه است و بعالوه ين معنا خالف آيا :د گفتيبا

 .ندارد يبه مهد يربط
  :47ة يا گر، سورة نساء،ية ديآ
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َيا أَيَُّها الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب آِمُنوا بَِما َنزَّلَْنا ُمَصدِّقاً ِلَما َمَعكُْم ِمْن قَْبلِ ﴿
  .)47: النساء(﴾ أَنْ َنطِْمَس ُوُجوهاً فََنُردََّها َعلَى أَْدَبارَِها

به آنچه ، ديکتاب يکه دارا يکسان يا«
کند  يق ميکه تصديم در حالينازل نمود
که با شما ) را يکتاب يعني(آنچه را 

 ييش ازآنکه صورتهايد، پيمان آورياست، ا
 .» ميم و به عقب برگردانيرا محو کن

ه ين آيا :ت است که گفتهياز حضرت باقر روا
حال به چه . نازل شده است يانيش سفيدربارة ج

 .ل، معلوم نکرده استيدل
  :222ة يگر، سورة بقره، آية ديآ

  )222: البقرة(﴾ ُيِحبُّ التَّوَّابَِني َوُيِحبُّ الُْمَتطَهِّرِيَن إِنَّ اللََّه﴿
رکنندگان را يکنندگان و تطه خداوند توبه«

 .»دارد يدوست م
ن ين در ايمنظور از تواب :حضرت صادق گفته

شان از يو خراسان و نظائر ا يمانيه، لشکر يآ
د يشما را به خدا مالحظه کن. باشند يآل محمد م

ان از قول حضرت صادق با قرآن يراون يچگونه ا
 .اند کرده يباز
  :149ة يگر، سورة بقره، آية ديآ

  .)148: البقرة(﴾ أَْيَن َما َتكُوُنوا َيأِْت بِكُُم اللَُّه َجِميعاً﴿
د خدا شما را جمع خواهد يهر جا که باش«

 .»نمود
 يمجلس يامت است، وليه اشاره به قين آيا
ن و جمع خدا ت کرده که منظور از آورديروا

 :د گفتيبا. است يمردم را، هنگام ظهور مهد
 .»نيالکاذب علىهللا أال لعنة «

  :37ة يم، آيگر، سورة مرية ديآ
فَاْخَتلََف الْأَْحَزاُب ِمْن َبْينِهِْم فََوْيلٌ ِللَِّذيَن كَفَُروا ِمْن َمْشَهِد َيْومٍ ﴿

  .)37 :مرمي(﴾ َعِظيمٍ
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مودند ان خود اختالف نين احزاب ميپس ا«
بر آنانکه کافرند از محضر روز  يپس وا
 .»بزرگ

عليه - يسيخداوند پس از آنکه سرگذشت ع
ان کرده که او يات قبل بيرا در آ -السالم

ه ين آيبندة خداست و خدا فرزند ندارد، در ا
-  يسيها دربارة ع فرموده، پس احزاب و فرقه

 يبه اختالف پرداختند و هر حزب -عليه السالم
گر درست ير از حزب ديغ ياعتقادخود  يبرا

ه را ين آين ايع مفسريبهرحال جم. نمود
. اند دانسته -عليه السالم- يسيدربارة حضرت ع

ن يت کرده از حضرت باقر که ايروا يمجلس يول
است از اهل دمشق که او و  يه دربارة مرديآ

کشته  يهستند قبل از ظهور مهد که با اويکسان
ذنب  يفة بنيخواهند شد و آن مرد از طا

د که يشما را به خدا مالحظه کن. الحمار است
از قول ائمه، قرآن را ان ين راويچگونه ا

چة خود نموده و هر چه خواسته يملعبه و باز
ات مورد ينجا آيبهرحال ما تا ا. اند گفته

گر ية ديو البته چند آ. مياستناد را آورد
عالئم ظهور ذکر شده که نامربوط است  يز براين

و . ندارد، هر که خواهد رجوع کند يسبو تنا
سورة سبا، و  51ة يات عبارت است از آيآن آ

 .سورة شعراء 4ة يسورة معارج، و آ 1ة يآ
 

 حدث عنده و مّده ملکهيوم خروجه و مايباب 
و حوادث وقت آن و مدت سلطنت  يروز خروج مهد

 او
آورده که اکثر  ياخبار ين باب مجلسيدر ا

و . مخالف قرآن استو  يآن مخالف سنت إله
ده و مهمالت يفا ين اخبار هم بياز ا يمقدار

خبر آورده است از همان  84نجا يو ا. است
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ن اخبار را به يک از ايک يما . ان خرابيراو
. م تا خود قضاوت کننديگذار ينظر خوانندگان م
ر ابواب مکررات ين باب و سايمتأسفانه در ا

ت محل سيک خبر را در ده باب و بي. اد استيز
 .اند تکرار کرده

که  ت کردهيخبر اول، از حضرت صادق روا
کند و در خبر هفدهم  يقائم روز جمعه خروج م

ت کرده که او روز شنبه ياز حضرت باقر روا
خبر ضد و  ن دويکه ايدر حال. کند يخروج م

 .اند را معلوم نکرده يض مجهولينق
است در وصف  يآور و خرافت خبر دوم، خنده

که حجراألسود  يرکن ياز باال :ديگو يم حجراألسود
است که با  يد و اول کسيآ ين ميپائ ياست مرغ
کند و قسم به خدا آن مرغ  يعت ميقائم ب

 ينجا قسم برايا. ل و حجت بر قائم استيجبرئ
. که هست معلوم نکرده است يچه و حجت برا

ل يغمبران هم جبرئير پيمگر بر غ :ديد پرسيبا
 !.شود؟ ينازل م
را ي، زياست برخالف سنت إله يسوم، دروغخبر 

قائم وقت ظهورش در صورت جوان چهل  :ديگو يم
ه يس آيکه قرآن سورة يدر صورت. باشد يساله م

  :فرموده 68
  )68 :ـسي( ﴾َوَمْن ُنَعمِّْرُه ُنَنكِّْسُه ِفي الَْخلْقِ أَفَال َيْعِقلُونَ﴿
م در خلقت او ياد کنيهر که را عمر ز«

 .»ابندي يا به عقل در نميآ م،ينقصان آور

  .)62: األحزاب(  ﴾ َولَْن َتجَِد ِلُسنَِّة اللَِّه َتْبِديالً﴿
 يلير و تبدييتغ يو هرگز در سنت اله«

 . »افتي ينخواه
م است که يبن ابراه يخبر چهارم، از عل

ف يف قرآن است و قرآن را تحريقائل به تحر
مانند  يانيکرده، و او از کذابان و غال

گران نقل کرده يو محمد بن جمهور و د يعمرک
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حم  :امام فرموده :ديگو يرا م يک مطلب خرافي
ط ياست مح يعسق شمارة سال قائم است و ق کوه

آسمان از آن  يا از زمرد سبز که سبزيبه دن
 ياين دريزنده باد چن :د گفتيبا. کوه است

. در عسق است يزيعلم هر چ :ديز گويو ن !علم
ن يبهتر از ا يانيان راواز چن :ديسنده گوينو

 .شود يمعلومات صادر نم
تو  :به حضرت صادق گفته يخبر پنجم، راو

م و من يمن صاحب شما :؟ او گفتهيصاحب مائ
صاحب شما جوان  يرمردم، وليپ يعنير يخ کبيش

، يصاحب شما برخالف سنت اله يعنياست،  يا تازه
 .پس از هزاران سال اگر راست باشد جوان است

را ية قرآن است، زين آيبرخالف چندخبر ششم، 
را در آخرالزمان مبعوث  يخدا مرد :ديگو يم
ا کراهت و زور مردم را به يل و يکند تا بم يم
ماند مگر  ين نميدر زم ين وارد کند و کافريد

آورد و تمام درندگان با هم  يمان ميآنکه ا
ات ين برخالف آيا :د گفتيبا. کنند يصلح م

ن کراهت يدر د :ديگو يم از قرآن است که ياديز
صلى - محمد :ديگو يکه مياتيست و آيو زور ن

حق اکراه ندارد و اگر مردم  -هللا عليه وسلم
اورند يمان نيرفتند و ايدعوت او را نپذ

و برخالف دو . ستين يزيفة او جز ابالغ چيوظ
  :ه از سورة مائده است که فرمودهيآ

  )64: املائدة(﴾ َوالَْبْغَضاَء إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِةَوأَلْقَْيَنا َبْيَنُهُم الَْعَداَوةَ ﴿
و بين ايشان عداوت و کينه انداختيم تا «

 .»روز قيامت
بشر در  :ديگو ياست که م ياتيو برخالف آ

ندارد و خدا  يارزش يمان جبرياختالف است و ا
 .را نخواسته است آن

 - صلى هللا عليه وسلم- خبر هفتم، رسول خدا
کشب اصالح يو امر او را خدا در  يمهد :فرموده
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 يان مجهول الحال خرافيکند، حال از راو يم
کند  يما معن ين خبر را برايا :ديد پرسيبا
 !کند؟ يا مگر فاسد است که اصالح ميآ

ت يمسلک روا يان غاليخبر هشتم، راو
اند از مفضل بن عمر که اهل غلو و از  کرده

جال ر يث بوده و علمايروان ابوالخطاب خبيپ
او را فاسد  يو عالمة حل يعه مانند نجاشيش

اند به کتب او  تهفکرده و گ يالمذهب معرف
عه مملو است يست، متأسفانه کتب شين ياعتماد

شخص از حضرت صادق  نيث او، بهرحال اياز احاد
 :ديگو يکند م يام ميت کرده که قائم چون قيروا

چون ترسدم فرار کردم، پس خدا مرا حکم داد و 
 :د گفتيبا. غمبران مرسل مرا قرار دادياز پ

  .نيالکذاب علىأال لعنة هللا 
ضا همان مفضل بن عمر که در يخبر نهم، ا

 يليباال حال او ذکر شد، پس از طول و تفص
ام او يوقت ق :حضرت صادق فرموده :ديگو

ست کدام يرود که معلوم ن يدوازده پرچم باال م
پس  :ديگو يغال يپرچم از کدام کس است، راو

؟ يکن يه ميچرا گر: ه کردم، امام فرموديمن گر
از سخن شما که دوازده پرچم  :گفتم :ديگو

 يخراف يد به راويبا. شود تا آخر يبلند م
ه ندارد، يشود گر يدوازده پرچم بلند م :گفت

که زمان حضرت  يترس يخودت م ياگر از گمراه
 .ام نکردهيق يصادق امام قائم
 يعني ينفر غالک يت کرده يخبر دهم، روا

اد از حضرت يبنام سهل بن ز ياز کذاب ياسد
سورة  149ة يمقصود از آ :جواد که فرموده

  :ديفرما يبقره که م
فَاْسَتبِقُوا الَْخْيَراِت أَْيَن َما َتكُوُنوا َيأِْت بِكُُم اللَُّه َجِميعاً إِنَّ اللََّه َعلَى ﴿

  )148: البقرة(﴾ كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر
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ک که هر جا ين يد در کارهايسبقت جوئ«
را خدا بر يد خدا شما را گرد آورد زيباش
 .»ز توانا استيهر چ

امت و يق يشما را برا يتعال يخدا يعني
گرداند،  يکند وحاضر م يآورد و جمع م يحساب م

ت کرده که ينجا کذاب مذکور روايدر ا يول
زده يصد و سيستند بلکه سين ﴾َيأِْت بِكُُم﴿ن يمخاطب

ت که موجود نبودند و پس از هزاران اس ينفر
 يراو :د گفتيبا(شوند،  يجمع م يسال بدور مهد

 يحضرت جواد زبان عرب :ديخواهد بگو يم
ص يرمخاطب تشخيفهمد و مخاطب را از غ ينم
چون ده هزار بدور  :ديگو يبهرحال م). دهد ينم

کشد  يکشد و همواره م  ياو جمع شوند آن قدر م
 يم حسنيدد، عبدالعظگر ينکه خدا راضيتا ا
 مشده؟ اما يفهمد که خدا راض ياز کجا م :گفت
معلوم (اندازد  يخدا در قلب او رحمت م :گفت

و ) شود که دل او رحمت نداشته تا انداخته يم
را از قبر  ينه شود الت و عزيچون وارد مد

 :ديگو يمجلس. زند يمآورد و آتش  يرون ميب
، يعنيشند يدو بت قر يمقصود از الت و عز

سنده ينو). هللا عنهما يضر( ن ابابکر و عمريخيش
اند که دور  ان منافق بودهين راويهم :ديگو

ن ين مسلميتفرقة در ب يگرفتند برا يامام را م
 .ساختند يات مين رواين چنيو ا

 ةغالاز  يکيازدهم، مفضل بن عمر که يخبر 
داده و بدون  يکرده و امام جواب ياست، سؤال

سورة مدثر که راجع به  8 ةيآ يت إلهيرضا
سورة مدثر . ل کردهيتأو يامت است به مهديق

نازل غمبر يه است که به پياول يها  از سوره
آن به رسول  10و  9و  8ة يشده که خدا در آ

  :خود فرموده
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َعلَى الْكَاِفرِيَن غَْيُر  * فَذَِلَك َيْوَمِئٍذ َيْوٌم َعِسٌري * فَإِذَا ُنِقَر ِفي النَّاقُورِ﴿
  .)10-8 :املدثر( ﴾َيِسريٍ
ده شود، پس آن وقت يپس چون در صور دم«

همان روز سخت است که بر کافران آسان 
 .»ستين

اند که راجع به  و مفضل گفته يخ طوسيش يول
امت را يرسول و ق که خدا وياست، کفار يمهد

. شان بخوانيرا بر ا ية مهديقبول ندارند آ
ر ان فکر خود را بکاين راويحال چرا ا

 .داند ياند خدا م نداختهين
ان يک عده راويزدهم، يخبر دوازدهم و س

سورة شعراء را  4ة ياند و آ ت کردهيروا يغال
ق يه و قائم تطبيام يبدون تناسب با بن

 :ديفرما يخدا م. اند ه کرد
 :الشعراء(﴾ اِضِعَنيإِنْ َنَشأْ ُنَنزِّلْ َعلَْيهِْم ِمَن السََّماِء آَيةً فَظَلَّْت أَْعَناقُُهْم لََها َخ﴿
4(  
نازل  ين کفار عذابيم بر اياگر بخواه«

مان يم تا ناچار خاضع شوند و ايگردان
 .»آورند

اند منظور آن است که  گفته يان غاليراو يول
ا قرآن يد، آيآ  يم يه را بترسان که مهديام يبن

خود سران آمده که هر چه بخواهند  يبرا
 .»تفکرونيلعلھم « يا براي ند ويبگو

ت يروا ياز عل ةغالک عهده يخبر چهاردهم، 
در  :ز استيام قائم در سه چيکرده که فرج و ق

اه از خراسان و يس ياختالف اهل شام و پرچمها
فزع در ماه رمضان، سؤال شده از فزع ماه 

سورة شعراء  4ة يرمضان و امام بدون مناسبت آ
شان يا يان شد، برايرا که در خبر قبل ب

 .خوانده است
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 .باشد يم 14ر پانزدهم، مانند خبر خب
خبر شانزدهم، نشانة قائم را از حضرت رضا 

است  يريپ :اند؟ و او در جواب فرموده خواسته
ن ياو . شود ير نميام پيجوان و با مرور ا

ان يقنا از جعل راوياست و  يبرخالف سنت إله
 .شناس استاخدان

که  يحمزة بطائن يبن اب يخبر هفدهم، عل
از امام نقل . نه را قبول نداردگا 12ائمة 

کند برخالف  يام ميکرده که قائم روز شنبه ق
ت کرده که روز عاشورا ينجا روايخبر اول، و ا

 :ديگو يکه م يگريات ديکند برخالف روا يام ميق
 .کند يام ميماه شعبان و رمضان ق

جدهم، همان خبر دوم است که مکرر يخبر ه
 .شده است

اند  ت کردهيدق رواخبر نوزدهم، از حضرت صا
مان و کتاب يطبق قانون داود و سل يکه مهد

ن کذاب ينبوده از ا يکند، کس يتورات قضاوت م
 .است يهودي يمگر مهد :بپرسد

ر ياند که بر شمش ت کردهيستم، روايخبر ب
ست چه يهزار کلمه نوشته شده، معلوم ن يمهد
 .دارد يا دهيفا

مانند خبر دهم  يکم، خرافتيست و يخبر ب
 .است

ت کرده يست و دوم، از حضرت صادق روايخبر ب
کند  يل عمر ميم خليبقدر عمر ابراه يکه مهد

. کند يسال ظهور م يسال و در صورتِ س 120 يعني
وجود  ين برخالف حس دروغ درآمده اگر مهديو ا

 .داشته باشد
ست و چهارم، مانند يست و سوم و بيخبر ب

 .باشد يم 22خبر 
 يآن منصور دوانق يوست و پنجم، رايخبر ب

است که ائمه را قبول نداشته چه برسد به 
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ف بن يت منصور به سين رواي، بهرحال در ايمهد
از آسمان ندا  يک نفر مناديره گفته که يعم
ف در يطالب، س ياز اوالد اب يکند به اسم شخص يم

ت يرا روا يزين چيچن يا احديآ :جواب گفته
ود من با گوش خ يآر :کرده؟ منضور گفته

من که تاکنون  :ث گفتهيحد يف راويدم، سيشن
 نياگر چن :ام، منصور گفته دهينشن يزين چيچن

از آسمان شود من اول اجابت کنندة آن  يندائ
 .خواهم بود
. ست و ششم، مکرر خبر دهم استيخبر ب

پس به « )148: البقرة( ﴾فَاْسَتبِقُوا الَْخْيَراِت﴿ :باضافه جملة

ه يکه در همان آ را .»نيكيها بشتابيد]  سوى[
ت دانسته است يوال يرا به معنا» راتيخ«است 

معلوم . ت مفرد استيکه جمع است و واليدر صورت
 يامام را جاهل به لغت عرب يشود راو يم
 .دانسته است يم

به حضرت صادق  يست و هفتم، راويخبر ب
 يو ندا يانيگفته، همانا حضرت باقر، خروج سف

 يگر را حتميد يزهايد و چيوطلوع خورش يسمانآ
و اختالف  :حضرت صادق فرموده. خوانده است

ز يخروج قائم ن ه ويمروان و قتل نفس زک يبن
چگونه  یآسمان يندا :گفته يراو. است يحتم

اول روز ندا شود از آسمان که  :است؟ فرمود
شنوند که آگاه  يرا به زبان خود م آن يهر قوم

در آخر عة او است، سپس يو ش يد حق در عليباش
د حق با يطان ندا کند که آگاه باشيروز ش

ن يا :ديسنده گوينو. عة او استيعثمان و ش
خواهند که اگر هزار  يانداز م ان اختالفيراو

 يام کند باز جنگ و اختالف عليق يگر کسيسال د
 .باشد يو عثمان باق

 يآسمان ين خبر ندايست و هشتم، در ايخبر ب
است  يندائ :ديوان کرده گيب 27را برخالف خبر 
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ن يمؤمن يشنوند که برا يک ميکه دور و نزد
چه  :گفت يراو. ن عذاب استيکافر يرحمت و برا

در ماه رجب سه نداء از  :است؟ فرمود ييندا
 :دوم. نيالقوم الظالم علىأال لعنة هللا  :يکي :آسمان شود

در  ي، سوم، بدن ظاهرنيا معشر المؤمنيزفة أزفت اآل
ن يه ندا کند ااست ک ديچشمة خورش

ن يهالک ظالم يکه برا ن استيرالمؤمنيام
ان به يعقل راو :ديسنده گوينو. برگشته اشت

 .ده استين مطالب نرسيش از ايب
 يت کرده محمد بن عليست و نهم، روايخبر ب
ندا  23گر که شب يکذاب از مجهول د يالکوف

. ام کندياسم قائم، و روز عاشورا ق شود به
!. ست و سوم از چه ماه؟ياما معلوم نکرده ب

 .البد عجله داشته است :ديسنده گوينو
در کنار  :ام، حضرت باقر گفته يخبر س

خبر  يول. کند يام ميل در روز شنبه قيجبرئ
ام ياول حضرت صادق گفته بود روز جمعه ق

ت محمد بن ين روايان اياز راو يکي. کند يم
 .از کذابان مشهور است ،سنان

حمزة  يبن أب ين علآ يکم، راويو  يخبر س
ست و هفتم از حضرت يث است که مانند خبر بيخب

. و عثمان شود يصادق نقل کرده ندا بنام عل
 .باشد يهنوز باق يجنگ عثمان و عل يعني

ست از کدام امام يو دوم، معلوم ن يخبر س
از  ين مشرق تا مغرب ندائيب :ديو گو. است

 يستد و هر قائميبا يا آسمان شود که هر خفته
أما چه . ل استيند و آن صوت جبرئيبنش

ن ين جعاليد به ايبا. معلوم نکرده :ديگو يم
ن مشرق تا مغرب ياست و ب ين کرويزم :گفت

ل را هم که ينان جبرئيا. ندارد يحيصح يمعنا
 .اند چة خود کردهيبوده باز ين وحيام
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صلى هللا عليه - و سوم، رسول خدا يخبر س
م با يهاابرن رکن ومقام يب :فرموده -وسلم

احمد و  :عت شود و قائم سه اسم دارديقائم ب
ن خبر رد يا :ديسنده گوي، نويعبدهللا و مهد

حمد بن الحسن مرا که نامش  يآن مهدکند  يم
و . گر ذکر شده استيباشد که در اخبار د

را از اسماء او  يمهدت ين روايبعالوه در ا
است با ت مخالف ين روايباضافه ا. خوانده است

ه ذکر شد که ياز تسم يکه در باب نه ياتيروا
ن يکه ا حرام است نام او را ببرند عجب است

ه نکرده ينجا توجيدر ا يضد و نقضها را مجلس
  .است

ات قرآن ياز آ ياريو چهارم، ضد بس يخبر س
آنقدر مردم را  يمهد :ديگو يرا مياست، ز

نماند و همه به  يباق يگر کافريکشد که د يم
 يمهد :ديگو ين خبر ميز در اينو . ن محمدنديد

 يعنيشان يرة ايمان و داود و سيبه قانون سل
ن جعاالن يا :د گفتيبا. کند يهود عمل ميرة يس
را هم آدمکش  يبزرگ إله يايخواهند انب يم

اء در مقابل ينکه تمام انبيبا ا. کنند يمعرف
 يامهايجز ابالغ پ يا فهيکفر و عناد مردم، وظ

رة تمام يبرخالف س يکشنداشتند، و آدم ياله
ان ين راويست اينمعلوم . اء بوده استيانب
 ين همه عالقه به آدمکشيچه ا يبرا

 !!.اند؟ داشته
 يمهد :ديگو يو ششم، م يو پنجم و س يخبر س

 يعنيل وتر در سا يکند ول ياست ميهفت سال ر
ا يآ :ديشان پرسيد از ايبا. کند يام ميطاق ق

همه آدم  نياست ايهفت سال ر يبرا يمهد
 !.کشد؟ يم

با  يو هفتم، همان خبر دهم وباز يخبر س
 .نجا مکرر شدهيقرآن است که در ا
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و هشتم، حضرت صادق طبق نقل  يخبر س
اگر  :ل، فرموديمانند محمد بن فض  يانيغال

کجا بود که در  نيا :نديام کند مردم گويق
 .ده بوديش پوسيل استخوانهاين مدت طويا

 .بر هشتم استو نهم، مکرر خ يخبر س
اند  هدت کريروا يان مجهوليخبر چهلم، راو

عموم مردم ما را  :به حضرت صادق گفت يکه مرد
ن گمان يند شما چنيگو يکنند و م يسرزنش م

از آسمان بنام صاحب االمر  يد که مناديکن يم
ه کرده بود نشست و يامام که تک. کند يندا م

د بلکه از ياز قول من نگوئ :غضب کرد و گفت
 4ة يد که درسورة شعراء آيقول پدرم بگوئ

  :فرموده
  )4: الشعراء(﴾ إِنْ َنَشأْ ُنَنزِّلْ َعلَْيهِْم ِمَن السََّماِء آَيةً﴿
اي بر ايشان  اگر بخواهيم از آسمان آيه«

 .»کنيم نازل مي
د و ين خبر آشکار گرديبطالن ا 13که در خبر 

 يه بر رد مهدين آيم که ايز گفتيقبال ن
 .باشد يم

 .کم، مانند خبر قبل استيخبر چهل و 
 يحمزة بطائن يبن اب يخبر چهل و دوم، عل

ت کرده از حضرت صادق يمنکر قائم روا يواقف
به منبر مروان برود،  يهرگاه عباس :که فرمود

و پدرم حضرت . رود ين ميالعباس از ب يملک بن
جان مال ما يباقر به من گفت که ناچار آذربا

د يتان باشيها ، پالس خانهن شدياست، هرگاه چن
پس هر . شود ياست خسف يابانيداء که بيو در ب

د و ياو بشتاب يحرکت کرد به سو يگاه متحرک
ز باشد، و قسم به يخ نهياگرچه با زانو و س

ن رکن و مقام ينم بيب يا من او را ميخدا گو
د، بر يعت کنند بر کتاب جديکه مردم با او ب

 ير عرب از شرب يوا :د است و فرموديعرب شد
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شان ين پريا :ديگو سندهينو. ک شديکه نزد
ملک . کند يد معنياي يد راويرا با ييگو
ده شده است، يالعباس هفتصد سال است برچ يبن
 يداران هنوز در کتابها باق ات طمعيروا يول

ن مهمالت يآنچه ناگواراست آنکه ا. مانده است
 .کنند يم ين نگهداريرا به اسم د

د، ندا شود به اسم يگو ي، مخبر چهل و سوم
د و يايل بيقائم و او پشت مقام است، پس جبرئ

 .عت کنديبا اکراه با او ب
خبر چهل و چهارم، حضرت صادق طبق نقل 

ام يقبل از ق يحتم يزهاياز چ :ن فرمودهيکذاب
داء و قتل نفس يو خسف ب يانيقائم، خروج سف

 :ديسنده گوينو. از آسمان است يه و مناديزک
حسن بن حسن  ه محمد بن عبدهللا بنيکنفس ز
صد سال قبل در يبا هزار و سيتقر يالمجتب

نان هنوز يا يام کرد و کشته شد، ولينه قيمد
 .منتظرند

خبر چهل و پنجم و چهل و ششم، مکرِر همان 
 .باشد يم 27انداز  خبِر تفرقه

 ي، باز سخن مکرر نداخبر چهل و هفتم
اد يجا زنيدر ا يک خرافتي ياست، ول يسمانآ

کفار  يرا مانند ندا يآسمان يشده که ندا
اند  دانسته -صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا يبرا

عت ينه با او بيدر روز عقبه که مردم مد
 يکفار فرق يبا ندا يآسمان يندا يعني. کردند
و هم . هل الخرافاتنعوذ باهللا من أ. ندارد

چهل و هشتم و چهل و نهم که  ين است خبرهايچن
 .دياست و ذکر گرد يآسمان يار همان نداتکر

خبر پنجاهم، عبدالرحمن بن مسلمه که مرد 
مردم  :به امام صادق گفتم :دياست گو يمجهول

شما محق را  :نديگو يکنند و م يما را سرزنش م
چه  :د؟ امام فرموديده يص نميمبطل تشخ زا
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م، امام يندار يجواب :د؟ او گفتيداد يجواب
 :ندارد فرموده يمناسبتچ يداده که ه يجواب
مان يهر کس مؤمن است به او ا :شان بگويبه ا

  :ةيش از وجودش و آيدارد پ
 )35: يونس(﴾ أَفََمْن َيْهِدي إِلَى الَْحقِّ أََحقُّ أَنْ ُيتََّبَع﴿
آند  پس آيا آسى آه به حّق هدايت مى«

 .»سزاوارتر است آه پيروى شود
. تسيرا خواند که مربوط به سؤال و جواب ن

 .گو است امام نامربوط :نديگو يا مينان گويا
کم و پنجاه و دوم، مکرر يخبر پنجاه و 

 يزياست که ذکر شد و چ يآسمان يهمان ندا
 .اضافه ندارد

 :خبر پنجاه و سوم، حضرت صادق فرموده
رد تا مردم يآنقدر موت و قتل مردم را فرا گ

از  ييراستگو يپس مناد. به حرمت پناه برند
ن قتل و يز است ايندا کند در چه چ شدت قتال

 :ديسنده گوينو!. قتال صاحب شما فالن است؟
ا ين خبر مجمل و ياکثرا اخبار مانند ا

 .است يگوئ مهمل
ان که يونس بن ظبيخبر پنجاه و چهارم، 

ن يو جعال و از کذاب يرجال او را غال يعلما
را هزار مرتبه  مشهور خوانده، و حضرت رضا او

ک ياز حضرت صادق نقل کرده  لعن کرده است،
را که چون شب جمعه شود  يبر مزخرفخ

ا فرستد و يرا به آسمان دن يملک يتعاليخدا
از  يين منبرهايو حسن و حس يمحمد و عل يبرا

ن چهار يت المعمور نصب کنند، و اينور نزد ب
غمبران و ينفر بر آنها باال روند و مالئکه و پ

از شود و آسمان ب ين جمع شوند و درهايمؤمن
 :ديگو -صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا

 55 ةيکه در کتابت در آ يگاه پروردگارا وعده
باشد، و مالئکه و  يم يسورة نور وعده فرمود
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و  يند و محمد و علين گويز چنيامبران نيپ
 :ندين به سجده افتند و سپس گويحسن

م تو هتک شد و يپروردگارا غصب کن که حر
ل يو بندگان صالحت ذل اء تو کشته شدندياصف

. شدند، آن وقت خدا آنچه بخواهد بجا آورد
ند همانطور که يخواهند بگو يان مين راويا

زنند،  يو غوغا گول م يو هو يرا با ها يطفل
کنند تا خدا  يز غوغا مين ا و مالئکهين انبيا

حال آه کار چه باشد . يرا وادار کنند به کار
شما در . هست و در خبر ذکر نشديباز معلوم ن

د که خدا و مالئکه و قرآن ين خبر دقت نمائيا
 يکي. امبران همه را به مسخره گرفته استيو پ

ت محمد بن سنان است ين روايگر ايدان ياز راو
بوده و از کذابان مشهور  غالة ز ازيکه او ن

از رسول  :ان گفتين غاليد در جواب ايبا. است
 :رمودنقل شده که ف -صلى هللا عليه وسلم- خدا

. »ةيالغالة والقدر :سالماإل يب لھما فينص ال يصنفان من أمت«
بر  يا اسالم بهره، دو دسته از امتم در يعني
و از حضرت . انيان و قدريغال :ستيشان نيا

خرج به الرجل يما  نىأد« :ز نقل شده که فرموديصادق ن
 .»قوله علىصدقه يثه ويحد لىستمع إيغال ف لىجلس إيمان أن يعن اإل

مان خارج يکه مرد را از ا يزين چي، کمتريعني
که غلو يند نزد کسين است که بنشيکند ا يم
کند و به گفتار او گوش فرا دهد و او را  يم

 .ق کنديبر گفتارش تصد
ان يخبر پنجاه و پنجم و پنجاه و ششم، راو

به اسم  :اند که امام صادق گفته مجهول گفته
ام روز يو ق ،»ا فالن بن فالني« :قائم ندا شود
ن مکررات باز يبا ا :د گفتيبا. عاشوراء است

 .هم معما حل نشد
ان مجهول از حضرت يخبر پنجاه و هفتم، راو

قائم ظاهر  :اند که فرمود باقر نقل کرده
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که شام را فتنه شامل شود که يشود مگر وقت ينم
ن ياز فتنه نتوانند خارج شوند و کشتار ب

ها وسط راه  د که کشتهيره بوجود آيکوفه و ح
 .از آسمان ندا کند يبمانند و مناد

 :خبر پنجاه و هشتم، باز حضرت باقر گفته
د از طرف دمشق که در يباش يمنتظر صوت ناگهان

 ين خبر برخالف اخباريا. است يآن فرج بزرگ
اگرچه . داد ياست که ندا را از آسمان مژده م

دالن  ب و منتظر گذاشتن سادهيبالغ يتمامش رم
 .است
ر پنجاه و نهم و شصتم و شصت و دوم، خب
اند  ت کردهيان ساده دل از حضرت صادق روايراو

کند  ياست مير يکه قائم نوزده سال و چند ماه
ا هفت سال يپنج و  :ديگو يگر مياگرچه اخبار د

 .از قول همان امام
ان از همان امام يکم، راويخبر شصت و 

 ئم،پس از موت قا: اند که فرموده ت کردهيروا
است يصد و نه سال ريت سياز اهل ب يمرد

شما که  :نبوده بپرسد يحال کس. کند يم
. ستين يريپس از موت قائم خ د؟يفرمود

ن اخبار ضد و يمالحظه کن تمام ا ،خواننده
 .ض استينق

است که در  يخبر شصت و سوم، همان خرافت
 .خبر دوم آمده است

است که در  يخبر شصت و چهارم، همان مطلب
 .باشد، مکرر پس از مکرر يجاه مخبر پن

ست و پنجم يخبر شصت و پنجم، مکرر خبر ب
 .باشد يم

هرگاه  :خبر شصت و ششم، حضرت صادق فرموده
شان سست يفرزندان عباس اختالف کنند و سلطنت ا

شان طمع کند يکرد در ا يکه طمع نم يگردد و کس
. ن امر ظاهر شوديووو آن وقت است که صاحب ا

باطل  يبين اخبار غيتمام ا :ديسنده گوينو
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ظاهر  يعباس ملکشان رفت و کس يرا بنيشده ز
 .نشد

ان از قول حضرت صادق يخبر شصت و هفتم، راو
اند به  موعظه نقل کرده، سپس تهمت زده يقدر

 يام کرد، ولين که او قيبن الحس يد بن عليز
آل  يرضا يدعوت به خود نکرد بلکه دعوت به سو

م و او ينبود يد راضمحمد نمود، و ما آل محم
د بن يکه زيدر حال. رد تا آخرکت يما را معص

ام کرد و ياز بزرگان آل محمد بود و او ق يعل
که در يکس :فرمود يامامت خود شد و م يمدع

ندازد و محکوم به حکم يند و پرده بيخانه بنش
نکند  يرا سرپرست يگران باشد و حوزة اسالميد

او را رها  ان متملقين راويا يول. ستيامام ن
اند از قول برادرزادة او را  کردند و آمده

 .کنند يمحکوم م
بن  يت شده از عليخبر شصت و هشتم، روا

ام قائل هر کس از ما ين که قبل از قيالحس
است که از النة  يا ام کند، مثل او مثل جوجهيق

ش محکم شود پرواز کند يخود قبل از آنکه پرها
. کنند يباز رند و با اويپس اطفال او را بگ

ش امام يان زمان ما برخالف فرماين آقايبنابرا
 !!.اند سجاد عمل کرده

ن ينش خانه :خبر شصت و نهم، امام فرموده
خروج  يانيد تا سفيد مانند پالس خانه باشيباش

نبوده  يد، کسيائيما ب يکند آن وقت به سو
شما  يد که به سويبپرسد آن وقت شما کجائ

اخبار سر مردم را ن يان به ايراو. ميائيب
 .اند گرم کرده

کم، مکررات اخبار يخبر هفتادم و هفتاد و 
 .باشد يقبل م

است مجعول از  يتيخبر هفتاد و دوم، روا
 :که فرموده -صلى هللا عليه وسلم- قول رسول خدا
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ا يقم « :ر او را ندا کنديوقت خروج قائم، شمش
ام کن يست و قيخدا با يول ي، اهللا هللا فاقتل أعداء يول

ر يشود شمش يمعلوم م. »و دشمنان خدا را بکش
فهمد که وقت خروج  يقائم، زودتر از قائم م

 - عليه السالم- نياست، و مانند اسب حضرت حس
د اول او يبه کربال رس يشان وقتيکه به قول ا

د آنجا کربال است و حرکت نکرد و بعد يفهم
د آنجا ين و آن، فهمين با سؤال از ايحضرت حس

 .است کربال
از قول  يان خرافاتيخبر هفتاد و سوم، راو

اند که  جعل کرده -صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا
از آسمان ندا  يوقت خروج قائم مناد :فرمود
چگونه (مردم قطع شد مدت ستمگران  يکند ا

ن يا -صلى هللا عليه وسلم- بعثت رسول خدا يبرا
فرزند  يندا نکردند که برا يان آسمانيمناد
 يو ول) کنند ين ندا را مياو ا يزدهم دختردوا

د پس ين امت است، به مکه ملحق شويامر بهتر
 يها نجباء مصر از مصر و ابدال از شام و گروه

 يران روزند که دلهايعراق که راهبان شب و ش
ن رکن يآهن است با او ب يها شان مانند پارهيا

تمام  :ديسنده گوينو. عت کننديو مقام ب
را يات است زيب و از جعليالغنها رجما بيا

ه است و در يابدال و نجباء از خرافات صوف
 .اسالم نبوده است

باشد  يم 12خبر هفتاد و چهارم، مانند خبر 
 .مکرر است

 .باشد يم 27خبر هفتاد و پنجم، مکرر خبر 
گر ياخبار د يخبر هفتاد و ششم، مانند بعض

از  :دهياز امام پرس. اعتبار است يمرفوعه و ب
م که قائم خروج کرده؟ امام جواب يا بدانکج

ک از شما ير سر هر يشود ز يصبح که م :داده
طاعة « :است که بر آن نوشته شده است يا فهيصح
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هر  يا متکاير سر و يشود ز يمعلوم م. »معروفة
 .فرستد يم يا ان خدا نامهيعياز ش يکي

ت شده که در پرچم يخبر هفتاد و هفتم، روا
، يعني »عوايسمعوا وأطا« :آمده است که يمهد

 .ديد و اطاعت کنيبشنو
خبر هفتاد و هشتم، حضرت باقر طبق خبر 

اعتبار فرموده که چون لشکر  يمرفوع و ب
ن فرو رود قائم به کعبه يبه زم يانيسف

ک يکند بقدر  يف ميپناهنده شده و خود را تعر
دهد که  ين و چنانم و قسم ميصفحه که من چن

نفر  313نکه خدا يتا ا .ب برسانديشاهد به غا
 يبرا يزيپائ يگاه مانند ابرها را بدون وعده
سورة  148ة يسپس حضرت باقر آ. او جمع کند

ام يبا ق يچ مناسبتيبقره را خوانده که ه
 .امتيح است در قيقائم ندارد و صر

است که  يخبر هفتاد و نهم، برخالف اخبار
ن خبر يکند، ا يام مين رکن و مقام قيب :گفتند

ل در يند و جبرئينش ير درخت سمره ميز :ديگو يم
ز يچه چ !بنده يا :ديگو يد و ميآ يم يصورت مرد

نجا شده است؟ او جواب يباعث نشستن تو در ا
منتظرم عشاء شود و بعد به مکه روم و  :دهد يم

ل يجبرئ. ن گرما خارج شوميخوش ندارم در ا
شناسد،  يخندد، پس چون بخندد، قائم او را م يم

و مصافحه ارد و با يگ يل دست او را ميبرئپس ج
ز و يبرخ :ديگو يکند و م يکند و بر او سالم م يم

آورد و او سوار  ياو م يبنام براق برا ياسب
 يرود، پس محمد و عل يم يشود و به کوره رضو يم
 ياو عهدنامه و منشور يند و برايآ يم
سند که بر مردم قرائن کند تا آخر ينو يم

 .او يها بافته
کم، مرفوعه است و يخبر هشتادم و هشتاد و 

ن اخبار پس از يدر ا. است يواقف يباضافه راو
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نفر در رکاب قائم هستند  313آنکه گفته 
هستند  يل اول کسانيکائيل و ميجبرئ :ديگو يم

غمبر ين دو، پيکنند و با ا يعت ميکه با او ب
ز خواهند بود که به او کتاب آمده ين يو عل

از اهل مکه با  يليصد نفر و قليعمل کن، پس س
ن يدانم ا يمن نم(کنند تا آخر،  يعت مياو ب
شوند و  ير نميات خود سيان چرا از جعليراو
زها  را جمع ين چيان علم چرا ايمدع

 ).اند کرده
اعتبار است،  يدوم، مرفوعه و ب خبر هشتاد و

قائم  يکه موجب بدنام است يدر آن خرافات يول
دارد و آن در طالقان  ينجقائم گ :ديگو ياست م

 يکه از وقت. دارد يست و پرچميطال و نقره ن
دارد که  يده شده باز نشده است و مردانيچيپ

قصد  يچ شهريدلهاشان مانند آهن است، به ه
ران کنند يند مگر آنکه آنرا خراب و ويننما

ن يشان مانند عقابند و به زيها نيبر سر ز
نکه يد تا اطلبن يمالند و برکت م يامام دست م

، »نيا لثارات الحسي«شان يشعار ا :ديگو يم
شود تمامشان اهل خرافاتند و  يمعلوم م. (است

ن را از مردم آخرالزمان يخون امام حس
 ).طلبند يم

خبر هشتاد و سوم و هشتاد و چهارم، مکررات 
نجا يکه در ا يزيچ يباشد، ول ياخبار سابقه م

صادق حضرت  :ديگو ياضافه آمده آن است که م
ام ياست که قائم ق يروز نوروز روز :فرموده

کند و او را بر  يدا ميکند و بر دجال ظفر پ يم
 يزند و ما در هر نوروز يکناسة کوفه به دار م

ام ما است يرا آنروز از ايم زيمنتظر فرج هست
د يع کرديکه عجم آنرا حفظ کرده و شما ضا

ن يان هفت سيرانيد مانند ايشما هم با يعني(
ن در يو همچن). ديبرپا کن يهارشنبه سورو چ
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که يکشد بطور يش را مينجا آمده که قائم، قريا
ماند مگر باندازة  ينم يشان باقيچ کس از ايه

 .ک قوچي يغذا
ن باب از خرافات آمده، يتمام شد آنچه در ا

  :گريم به خرافات باب ديپرداز ياکنون م
 

 ره و أخالقه و عدد أصحابهيباب س
و اخالق او و عدد اصحاب او و ره و روش يس

 ات زمان اويخصوص
 يعنيد دانست که در اسالم فقط کتاب خدا يبا

 -صلى هللا عليه وسلم- قرآن و سنت رسول خدا
ما در  يعنيروش او واجب االتباع است  يعني

. ميبنام سنت االمام ندار يو سنت ياسالم روش
ة يدر سورة احزاب آ يتعال ينکه خدايتر ا واضح

  :مودهفر 21
لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرُسولِ اللَِّه أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِلَمْن كَانَ َيْرُجو اللََّه َوالَْيْوَم ﴿

  .)21:األحزاب(﴾ الْآِخَر
ن در حق رسول يشما مسلم يق برايبه تحق«

د به يکه اميکس يکو است براين يتأس خدا
 .»امت دارديخدا و روز ق

لبالغه در نهج ا -عليه السالم- يو عل
َفاهللاَ َال ُتشِْرُآوا ِبِه شَْيئًا، : َوِصيَِّتي« :ديفرما يم

ن است که يت من ايوص .َوُمَحمَّدًا َفالَ ُتَضيُِّعوا سُنََّتهُ 
صلى هللا عليه - د و سنت محمدياوريشرک به خدا ن

و آن حضرت در بحار . »ديع ننمائيرا ضا -وسلم
 والبدعة ما السنة ما سن رسول هللا« :فرموده -266ص  2جلد 

صلى هللا - است که رسول خدا يزيسنت چ .أحدث بعده
است که  يزيقرار داده و بدعت چ -عليه وسلم

ز در نهج يو ن. »دا شده استيبعد از او پ
 :ديفرما يآن حضرت م 203البالغه در خطبة 

َنَظْرُت ِإَلى ِآَتاِب هللاِ َوَما َوَضَع َلَنا، َوَأَمَرَنا «
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صلى هللا ( َوَما اسَْتسَنَّ النَِّبيُّ ، َفاتََّبْعُتهُ  ِباْلُحْكِم ِبهِ 
نگاه کردم به کتاب . َفاْقَتَدْيُتهُ  )عليه وآله

ما  يکه در آن برا يخدا و دستورات و اوامر
وضع کرده و ما را به حکم کردن به آن امر 

و متابعت نمودم و  يرويفرموده، پس از آن پ
سنت  -سلمصلى هللا عليه و- به آنچه که رسول خدا

 ن رسول خدايو همچن. »قرار داده اقتداء کردم
 225بحار، ص  2در جلد  -صلى هللا عليه وسلم-

 متعمداً  يالکذابة وستکثر فمن کذب عل يقد کثرت عل« :فرموده
 يسنتکتاب هللا و علىث فاعرضوه يذا أتاکم الحدتبوأ مقعده من النار فإيفل

 فال يخالف کتاب هللا وسنتفخذوا به وما  يفما وافق کتاب هللا وسنت
ان بر من و از قول من، يدروغگو .خذوا بهتأ

ار هم خواهند شد، پس آن ياند و بس ار شدهيبس
گاه او در يکه عمدا بر من دروغ ببندد جا يکس

شما آمد  يبرا يثيآتش خواهد بود، پس هر حد
د، پس يرا بر کتاب خدا و سنت من عرضه کن آن

را  من بود آنآنچه موافق کتاب خدا و سنت 
د و آنچه مخالف کتاب خدا و سنت من بود يريبگ

/  2، ج يز در اصول کافيو ن. »ديريآنرا نپذ
 - صلى هللا عليه وسلم- از رسول خدا 606صفحة 

ما ياتقوا هللا ف !اءا معاشر القري« :نقل کرده که فرمود
غ يمسؤول عن تبل ينکم مسؤولون إنإؤول وسم ينحملکم من کتابه فإ

 يا. »ية وأما أنتم فتسئلون عما حملتم من کتاب هللا وسنتالرسال
د دربارة يان قرآن، از خدا بترسيگروه قار

را من يآنچه از کتابش برعهدة شما گذاشته، ز
قتا من از يد، که حقيمسؤولم و شما مسؤول

دن رسالت مسؤولم و أما شما از آنچه بر يرسان
خدا و سنت من  از کتابد يا عهده گرفته

نقل  301، ص 2ز در بحار، ج يو ن. »ديمسؤول
 :فرمود -صلى هللا عليه وسلم- کرده که رسول خدا

محمد، وشر األمور  يھد ير الھديث کتاب هللا، وخيإن أحسن الحد«
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ث ين حديکوترين. محدثاتھا، وکل محدثة بدعة وکل بدعة ضاللة
ت محمد يت هداين هدايکتاب خداست، و بهتر

 يها ادث شدهن امور تازه حياست، و بدتر
ن بدعت است يو هر امر حادث شده در د. آنهاست

، 11ز وسائل ج يو ن. »است يگمراه يو هر بدعت
نقل  -صلى هللا عليه وسلم- از رسول خدا 511ص 

 لىلھا إيکل بدعة ضاللة وکل ضاللة سب« :کرده که فرمود
راهش به  يو هر گمراه يگمراه يهر بدعت. النار
کتاب مستدرک از ز در يو ن. »آتش است يسو

نقل کرده که  -صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا
ه لعنة هللا يمحدثا فعل ىاالسالم أو آو يمن أحدث ف« :فرمود

 يا هر کس در اسالم تازه. نيوالمالئکة والناس أجمع
دهد پس  يو جا يرا مأو يزارگا بدعتياورد يب

و . »بر اوست لعنت خدا و مالئکه و تمام مردم
من أحدث حدثا أو « :فرموده 143، ص 1ز بحار، ج ين
 يهر کس بدعت .عدالً امة صرفاً ويوم القيقبل هللا منه يمحدثا لم  ىآو
دهد، روز  يرا مأو يا بدعتگزاريجاد کند و يا
و نه فدا  يا امت خدا از او قبول نکند توبهيق

 63، ص 1نه البحار، ج يز سفيو ن. »را يو عوض
نقل کرده که  -مصلى هللا عليه وسل- از رسول خدا

هر . نهيھدم د علىوجه مبتدع فقد أعان  يمن تبسم ف« :فرمود
خوش  يرو(کس در مقابل اهل بدعت تبسم کند 

 يارين خود يد يمحققا بر خراب) نشان دهد
آمده  296، ص 2ز در بحار، ج يو ن. »کرده است

 :فرمود -صلى هللا عليه وسلم- است که رسول خدا
خدا بر خود حتم نموده . بالتوبةهللا لصاحب البدعة  يأب«

ز در يو ن. »رديکه توبة صاحب بدعت را نپذ
صلى - نقل کرده که رسول خدا 117همان جلد، ص 
تبوأ مقعده يقل فلما لم أ يمن قال عل« :فرمود -هللا عليه وسلم

را که  يزيکه بر من نسبت دهد چ يکس. من النار
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خود را در آتش  يد جايام، پس با من نگفته
 171ز در همان جلد، ص يو ن. »ه سازدآماد

 -صلى هللا عليه وسلم- منقول است که رسول خدا
قربکم من الجنة يء يھا الناس اتقوا هللا، ما من شيأ« :فرمود

از  !مردم يا .تکم عنه وأمرتکم بهيباعدکم من النار إال وقد نھيو
ک يکه شما را به بهشت نزد يزيد، چيخدا بترس

د نبوده مگر آنکه امر و از آتش جهنم دور کن
ن، همان ين ديبنابرا. »ان کردميآنرا ب يو نه

 يزهائياست که خدا و رسول گفتند و بدعت چ
 - صلى هللا عليه وسلم- است که پس از رسول خدا

ا خط يم و اما در اسالم سّنت ام. دا شده استيپ
م، هر امام يامام که واجب االّتباع باشد ندار

خدا و سنت رسول د تابع کتاب يبا يو مأمور
 : چنانکه خدا فرموده. باشد

 .)80: النساء(﴾ َمْن ُيِطعِ الرَُّسولَ فَقَْد أَطَاَع اللََّه﴿
اطاعت کند از خدا  هر کس از رسول خدا«

 .»اطاعت نموده است
  :فرموده 66ة يو در سورة احزاب آ

 أَطَْعَنا اللََّه َوأَطَْعَنا الرَُّسوال َيْوَم ُتقَلَُّب ُوُجوُهُهْم ِفي النَّارِ َيقُولُونَ َيا لَْيَتَنا﴿
 :األحزاب(  ﴾َوقَالُوا َربََّنا إِنَّا أَطَْعَنا َساَدَتَنا َوكَُبَراَءَنا فَأََضلُّوَنا السَّبِيال *
66 - 67(.   
ده شود يکه صورتهاشان به آتش کشيروز«
کاش ما خدا و رسول خدا را  يا :نديگو يم

ردگارا پرو :نديم، و گوياطاعت کرده بود
ان خود و بزرگان خودمان را يما آقا

 .»شان ما را گمراه کردنديم اياطاعت کرد
  :فرموده 33ة يز خدا درسورة محمد آيو ن

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ َوال ُتْبِطلُوا ﴿
  )33:حممد( ﴾أَْعَمالَكُْم
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د ياطاعت کن خدا و رسول راای مؤمنان، «
 .»ديباطل ننمائ و اعمال خودتان را

  :ديفرما يسورة نساء م 59ة يو در آ
فَإِنْ َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَُردُّوُه إِلَى اللَِّه َوالرَُّسولِ إِنْ كُْنُتْم ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه ﴿

  )59: النساء(﴾ َوالَْيْومِ الْآِخرِ
ف اختال) نياز امور د( يهرگاه در مورد«

د اگر به خدا و روز ينظر و کشمکش داشت
د آن را به خدا و يمان داريآخرت ا

 .»ديغمبر برگردانيپ
ه در ين آيدر مورد ا -عليه السالم- يعل

 :سدينو ينهج البالغه، به مالک اشتر م 53نامة 
االَْ◌ْخُذ ِبُمْحَكِم ِآَتاِبِه، َوالرَّدُّ : َفالرَّدُّ ِإَلى هللاِ «

االَْ◌ْخُذ ِبسُنَِّتِه اْلَجاِمعِة َغْيِر : ِإَلى الرَّسُولِ 
 از رد کردن به خدا، گرفتن رمنظو .»اْلُمَفرَِّقةِ 

حکم از محکم کتاب او است و رد کردن به 
غمبر، گرفتن حکم از سّنت مّتحد کنندة يپ
ن در يهمچن. »ستيانداز ن غمبر است که تفرقهيپ

فَُردُّوُه إِلَى اللَِّه  فَإِنْ َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء﴿ :انيدر ب 128خطبة 
َفَردُُّه ِإَلى هللاِ َأْن َنْحُكَم « :ديفرما يم ﴾َوالرَُّسولِ

رد  .ِبِكَتاِبِه، َوَردُُّه ِإَلى الرَّسُوِل َأْن َنْأُخَذ بسُنَِّتهِ 
ن است که مطابق کتاب خدا يکردن آن به خدا ا

ن يغمبر ايم ورد کردن به پيحکم کن) قرآن(
ما . »ميريم و بگيأخذ کناست که سّنت او را 

ن مورد آمده در يکه در ا يم آثارياگر بخواه
ن يکشد و در ا يدرازا مه م، بياورينجا بيا

ز يعه نيائمة شو از خود . گنجد يمختصر نم
واقع شده که هر چه از ما به  ياديث زياحاد

د موافق کتاب خدا باشد و يرسد با يشما م
ن يابرابن. مخالف کتاب خدا و سنت رسول نباشد

رة رسول واجب االتباع است أما يفقط سنت و س
امده و اخالق او که يکه ن يرة قائميسنت و س



 بررسی دعای ندبه

 ير، برايا خيست طبق کتاب خدا باشد يمعلوم ن
رة ائمه هر يرا سيز. ستيواجب االتباع ن يکس

ه نکرده يتق يکياختالف دارد،  يگريکدام با د
ه کرده و يتق يگريو جنگ نموده است، د

صلح کرده است  يگرين بوده و دينش خانه
رة آنها اقتدا کرد و خدا هم يتوان به س ينم

ن عمل اشيرة ايامر نفرموده ما به سنت و س
 .ميکن

ن يم، در ايگوئ ين تذکر، ما ميحال پس از ا
نقل  يمهد يبرا يضيباب رفتار و اخالق ضّد و نق

کردن آنها الزم  يرويا دانستن و پياند، آ کرده
ا رفتار او يت افعال او و يحج يا براياست، آ

و . رياز کتاب خدا واردشده؟ البته خ يمدرک
فقط سنت رسول است که در کتاب خدا مدرک 

 :ديگو ين باب خبر دوم ميمثال در هم. دارد
بن جعفر هر دو  يحضرت صادق و حضرت موس

ز يام کند به سه چياگر قائم ق :اند فرموده
ران حکم غمبياز ائمه و پ يکند که احد يحکم م
مانع کشد، و  يرا م يخ زانيش :اند نکرده

کشد و ارث برادر به برادر   يرا م الزکاة
اند،  که، در عالم اشباح برادر بوده ينيد
  :که خدا فرمودهيدر صورت. رسد يم

  .)44: املائدة(﴾ َوَمْن لَْم َيْحكُْم بَِما أَْنَزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ﴿
آنچه خدا نازل (طابق ما أنزل هللا هر کس م«

 .»حکم نکند کافر است) نموده
ن باب را يست تمام اين بر ما الزم نيبنابرا

 يم، وليهو به هو ترجمة عباراتش را نقل کن
را ذکر  بطور اختصار خرافات و موهومات آن

  :دار گردديم، تا خواننده بيکن يم
اد کذاب است، يآن سهل بن ز يخبر اول، راو

چون  :ت کرده از حضرت باقر که فرمودهيروا
واگذار شده به  ينهايام کند زميقائم ما ق
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و به  يزانيچه م يحال رو. شود ياشخاص باطل م
 .ستيمعلوم ن يچه قانون

ام کند ياگر قائم ق :خبر دوم، امام فرموده
قبل از او به  يکند که احد يز ميحکم به سه چ

 .آنها حکم نکرده است
. آن ثابت و روشن است خبر چهارم،که کذب

 .از نصوص امامت يرجوع شود به کتاب بررس
گر يکديخبر پنجم، سه نفر مجهول مهمل از 

و  ياند بنام محمد بن احمد الهمدان نقل کرده
م که يعباس بن عبدهللا و محمد بن قاسم بن ابراه

پس از رسول خود دوازده  يتعاليدر معراج خدا
الف فرمودة ن کرد، برخيمردم مع ينفر حجت برا

که  165ة يخود در قرآن در سورة نساء آ
و در . ستيحجت ن يپس از رسوالن کس :فرموده
به خالفت  يکه چون دوازدهم ديث گويآخر حد

ن را از وجود دشمنان خدا پاک کند يزم. برسد
اء يامت مردم همه موحد و از اوليق زو تا رو

ات يز بر رّد آين نيد، و ايخدا خواهند گرد
امت کفر و شرک و يتا ق :که فرموده قرآن است

 .خواهند بود يباق يهود و نصاري
د يايقائم که ب :خبر ششم، حضرت رضا فرموده

که (به را يش يبن ين است که دستهاياول کارش ا
اند  ددار کعبه بودهيصد سال قبل کليهزار و س

و . کند يقطع م) اند و زمان ما همه خاک شده
کشد در  يرا من يقتلة حس ينکه ذراريگر ايد

 .اند ن رفتهيآنها از ب يکه ذراريحال
رة قائم يس :خبر هفتم، حضرت صادق فرموده

. کشت و کشتار يعنيجفر احمر . جفر احمر است
اء که يرة تمام انبياو برخالف س رتي، سيعني

 .باشد يرحمت بوده، م
به  عسورة سبا که راج 18ة يخبر هشتم، آ

راجع  :دهقوم سبا نازل شده امام صادق فرمو
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ان ين راويبه امام قائم است، حال البد ا
ه يا خدا بدون ربط آن آي :نديخواهند بگو يم

را راجع به قوم سبا نازل نموده و نعوذ باهللا 
نکه امام صادق از قرآن يا ايو  !!جاهل بوده

ث با يحد نين در ايو همچن. مطلع نبوده است
را  و آن يز بازيسورة آل عمران ن 97ة يآ

ه دربارة ين آيرا در ايء نموده، زاستهزا
 :ديفرما يخانة خدا در مکه م

  )97: آل عمران(﴾ َوَمْن َدَخلَُه كَانَ آِمناً﴿
من ين خانه وارد شود ايهر کس در ا«

 .»است
و قتل  يزيکه در آن جنگ وخونر يا  خانه يعني

هم به آنجا پناه  ياگر قاتل يحرام است، حت
ا به او د متعرض او نشد و فقط غذيبرد با

ر در يو ضم. ندهند تا خارج شود و قصاص گردد
که در » تيأول ب«گردد به  يبر م» دخله«کلمة 
است  ين مطلبيو اه ذکر شده است، يصدر آ
ست و اگر ين نيچن :ديحضرت صادق گو يول. روشن

ق يخانة خدا خانة امن بود پس چرا حجاج منجن
قائم اهل  ﴾ناًَوَمْن َدَخلَُه كَانَ آِم﴿بست، بلکه منظور از 

ت است که هر کس داخل بر او شود  با او يب
ت او مسح کند از جملة عت کند و به دسيب

شما را . من خواهد بوديرد ايگ راراصحاب او ق
ن از قول امام، ين جّعاليد ايبه خدا مالحظه کن

أال  :د گفتيبا. اند چه بر سر اسالم آورده
 .نيالکذب علىلعنة هللا 

تر  ن باب خرابياخبار اخبر نهم، از تمام 
: ديرا به حضرت باقر تهمت زده و گوياست، ز

ام کند، يچون قائم ما ق :حضرت باقر فرموده
که خدا در سورة نور (ن را يالمؤمن شه اميعا

از ) او نازل نموده يه در پاکدامنيشانزده آ
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کند تا  يم يآورد و بر او حد جار يرون ميب کاخ
م بکشد، دختر محمد، فاطمه، انتقا يبرا

 يان اجراين راويرة قائم ايس :ديسنده گوينو(
 ياليانتقام خ يحد است بر مردگان، آن هم برا

ست خدا ان شاء ين يکه خود محمد و دخترش راض
ن کتب و از يدار کند و از ايهللا امت ما را ب

چرا  :ديپرس يراو) ات نجاتشان دهدين روايا
 :زند؟ امام فرمود يانه و حد مياو را تاز

تهمت به (زده م يکه به ام ابراه يتهمت يراب
م اگر راست باشد به فاطمه مربوط يام ابراه

رد مگر يگ يفاطمه م يست و چرا انتقام براين
 1)؟)164: األنعام(﴾ َوال َتزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى﴿ :خدا نفرموده

ر ين حد را تأخيچرا خدا ا :گفتم :ديگو يراو
نکه يا يبرا :رمودقائم؟ امام ف يانداخت برا

قائم نقمت و عذاب است  يمحمد رحمت بود ول
 .)مةقبعث القائم نو(

ن يشما را به خدا از چن !زيخوانندة عز
!. باشد؟ يم يکه عذاب است چه انتظار يقائم

ن جعاالن که قائل به رجعت يست از اين يکس
نه و يمگر امام شما اهل ک :باشد بپرسد يم

ا باشد يدر دن يالفو بعالوه اگر ت. انتقام است
امت يو حساب و کتاب و عقاب ق ياله يا پس وعده

د خدا، کتاب خود را پس يزائد است، و با
رجعت و  :شان گفتيد به ايو باضافه با. رديبگ

ام قائم مخالف يا قبل از قيبرگشت به دن
جمله خدا  از آن. ات قرآن استياز آ ياريبس

  :ديفرما يم 15ه يآ ندر سورة مؤمنو

___________________  
دار  هيچکس بار گناه ديگري را عهده« :يعني -1

 .»نيست
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 - 15 :املؤمنون(﴾ ثُمَّ إِنَّكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة ُتْبَعثُونَ * إِنَّكُْم َبْعَد ذَِلَك لََميُِّتونَ ثُمَّ﴿

16(.  
د، سپس يريم ين محققا ميسپس شما پس از ا«

 .»ديشو يامت مبعوث ميمحققا شما روز ق
  :ديفرما يم 99ة يز در همان سوره آيو ن

لََعلِّي أَْعَملُ َصاِلحاً  * َمْوُت قَالَ َربِّ اْرجُِعوِنَحتَّى إِذَا َجاَء أََحَدُهُم الْ﴿

 :املؤمنون( ﴾ِفيَما َتَركُْت كَلَّا إِنََّها كَِلَمةٌ ُهَو قَاِئلَُها َوِمْن َوَراِئهِْم َبْرَزٌخ إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ
99-100(   
د يايشان را مرگ بياز ا يکيکه يتا وقت«
د من يد شايپروردگارا مرا برگردان :ديگو

سته کنم در آنچه واگذاردم، نه يعمل شا
ست که او يا کلمهن کلمه، ين است ايچن
 يخزشان بريا و از حولندة آن است يگو

 .»خته شونديکه برانگ ياست تا روز
ن در سورة صافات از قول اهل بهشت يو همچن

ا يکبار در دنينکه يشان از ايآورده که ا
اظهار  گر در بهشت نخواهند مرديمرده و د

حال اگر دو بار مرگ . کنند يم يتعجب و خوشحال
کبار مرگ يشان يدر کار بود، ا يو رجعت

از قول  60و  59و  58ة يگفتند چنانکه در آ ينم
  :اهل بهشت فرموده

إِنَّ َهذَا *  َمْوَتَتَنا الْأُولَى َوَما َنْحُن بُِمَعذَّبَِني إِالَّ*  أَفََما َنْحُن بَِميِِّتَني﴿
   )60-58 :الصافات(﴾ الْفَْوُز الَْعِظيُم لَُهَو
کبار يم مگر همان يريم يا ما نميپس آ«

م، حقا که يشو يا ما عذاب نميمردنمان وآ
 .»است ين خود بهرة بزرگيا
ن در سورة دخان خدا در مورد اهل يو همچن

  :ديفرما يبهشت م
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 ﴾َوَوقَاُهْم َعذَاَب الَْجِحيمِالَْمْوَتةَ الْأُولَى  ال َيذُوقُونَ ِفيَها الَْمْوَت إِالَّ﴿
   )56:الدخان(
آه در (هرگز مرگى جز همان مرگ اّول «

نخواهند چشيد، و خداوند ) اند دنيا چشيده
 .»آند آنها را از عذاب دوزخ حفظ مى

، خدا خطاب 31و  30ة يز در سورة زمر آيو ن
  :ديفرما يغمبر ميبه پ

ثُمَّ إِنَّكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِعْنَد َربِّكُْم  * إِنََّك َميٌِّت َوإِنَُّهْم َميُِّتونَ﴿
 .)31 - 30 :الزمر( ﴾َتْخَتِصُمونَ

شان يو محققا ا يريم يمحققا تو م«
امت نزد يرند، سپس محققا شما روز قيم يم

 .»ديکن يپروردگارتان نزاع م
که رجعت را رد  يگرياد ديات زيآن يو همچن

دروغ و خ و بن ين رجعت از بيبنابرا. کند يم
 .ن استين و کذابيساختة جعال

خبر دهم، امام باقر، پس از آنکه کالم 
ان کرده قسم خورده که يقائم ب يبرا يطوالن

وهللا او مضطر در کتاب خداست که در سورة نمل 
  :آمده 62ة يآ

  .)62: النمل(﴾ أَمَّْن ُيجِيُب الُْمْضطَرَّ إِذَا َدَعاُه َوَيكِْشُف السُّوَء﴿
که  يچارة درمانده را وقتيبا آنکه يآ«

 يدهد و محنت و بد ياو را بخواند جواب م
 .»است؟ يکند چه کس يرا برطرف م

 يول. ندارد يمهد ياميبه ق ين ربطيو ا
کفار مکه نازل  يخدا برا :نديگو ينان ميا

 که امام قائم رايا آن کسيآ :فرموده و گفته
کند  يرا برطرف م يکند و بد يوقت دعا اجابت م

ن يحال مشرک! باشد؟ يم ين مکه چه کسيمشرک يا(
مکه که خود محمد را قبول نداشتند چگونه خدا 

ن معما يشان نموده؟، حل اياز ا ين سؤاليچن
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ن ين خبر چنديو در ا. ان کذاب استيبا راو
ه را بدون مناسب راجع به قائم و اصحاب او يآ

به  يچ ارتباطيکه هياند، در حال ر کردهيتفس
 يا خدا از بازيآ. شان ندارديا ياليقائم خ

 !.است؟ یراض ات قرآنيکردن با آ
نموده  ياز خود مداح يازدهم، حضرت عليخبر 
از من « :مکرر فرموده هالبالغ نکه در نهجيبا ا

اگر قائم ما  :، بعدا فرموده»دينکن يمداح
نه از دل بندگان خواهد يام کند عداوت و کيق

ند نمود رفت، و درندگان با چرندگان صلح خواه
ندارد بلکه  يفند کارسگر به گويگرگ د يعني(

ن اوالد برخالف يا :د گفتيبا). رديگ يروزه م
ا بر خالفت قرآن است که مکرر يثان و يلهاسنت 

نه وجود ين بشر عداوت و کيامت بيفرموده تا ق
  :خواهد داشت چنانکه فرموده

 )64: املائدة(﴾ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة َوأَلْقَْيَنا َبْيَنُهُم الَْعَداَوةَ َوالَْبْغَضاَء﴿
و بين ايشان عداوت و کينه انداختيم تا «

 .»روز قيامت
 دز در مدح خويآم شرک يمطالب يچگونه عل

ز بر ضد قرآن ين يگريآورده و سپس مطلب د
 يقرآن معرفرا دشمن  يشما عل رمگ :فرموده

 !!.د؟يا کرده
ن ن وعدة سرخرميبن الحس يخبر دوازدهم، عل

ان ما يعيد شيايچون قائم ب :داده و فرموده
دا يک قوة چهل مرد پيندارند و هر  يماريب
 .شوند ين ميکند و همه حکام و فرماندارن زم يم

 !ديان منتظر باشيعيش :د گفتيبا
رجال  يزدهم، محمد بن جمهور که علمايخبر س

 :اند کرده و گفته ياو را فاسد المذهب معرف
 ل و بازار کفر و فسق رااو محرمات خدا را حال

از  ين کسيج نموده، حال چنيدر اشعار خود ترو
ت کرده که قائم در مسجد سهله يحضرت صادق روا
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د و انتقام ما را يآال خود فرود يبا اهل و ع
مگر مردم،  :ديد پرسيبا. شان بکشدياز ا
شان يبه ائمة ا ام کنديشان قيکه قائم ايزمان
 !.شد؟ام بکقاندکه او انت کرده يظلم

است  يخبر چهاردهم، همان خبر ششم وخرافات
را مکرر نموده  نجا آنيکه در آنجا آمده و ا

 .رجوع شود. است
 ةغالعمرو بن شمر از  يخبر پانزدهم، راو

است، و در خبر اغراق است که هر کس دشمن ما 
که يدر حال. د دارديست شهيرا بکشد اجر ب

که  شود آن است يآنچه از کتاب خدا استفاده م
د مردم را به اسالم دعوت کرد و اگر پشت يبا
. د رهاشان ساختينکردند با ند و قبولدکر

د يجهت کشته با يرا ب يکافر ياگر کس يوحت
ن ياگر کفار در مقابل مسلم ،يآر. ه دهديد

جهت خواستند به قتل  يدند و بياسلحه کش
فة ين صورت وظين اقدام کنند، در ايمسلم
دفاع کنند آنهم تا ن است که از خود يمسلم
که کفار از جنگ دست بکشند و حاضر به يوقت
فة يوظ ،نيبنابرا. ا صلح شونديم و يتسل

شان يفة ايست بلکه وظين کشتن گمراهان نيمسلم
 .ا نکنندياست چه قبول بکنند و  يراهنمائ
 .)82 :النحل( ﴾فَإِنْ َتَولَّْوا فَإِنََّما َعلَْيَك الَْبالغُ الُْمبُِني﴿
بدانند [روى گردان شوند،  پس اگر«

تو فقط رساندن آشكار ]  عهده[بر ]  آه
 .» است

خبر شانزدهم، حضرت باقر، علم به کتاب خدا 
اه يقائم مانند گ يو سنت رسول را برا

ا مگر يآ: ديد پرسيبا. دانسته است يدنيروئ
 يبرا :ديسنده گوياست؟ نو يدنيعلم روئ

 .يخبران از کتاب خدا و سنت رسول آر يب



 بررسی دعای ندبه

نقل  يگرياز مجهول د يخبر هفدهم، مجهول
ث ما سخت و يحد :کرده که حضرت باقر فرموده

ا يرد مگر ملک مقرب و يپذ يمشکل است آنرا نم
ا شهر يش شده و يا مؤمن آزمايغمبر مرسل و يپ

ان ما از يعيد شيايب يو چون مهد. حصار دار
زه گذراترند، دشمن ما را يتر و از ن ير جريش

. زنند يبر سر او م يدو دست لگدمال کرده و
ان يراو يو خودخواه يهوس باز :ديسنده گوينو

ن يا علوم آل محمد هميشود؟ آ ين نميبهتر از ا
ر يکه بر غ يآن مهد :د گفتيبا. ات است؟يروا

عمل کند  -صلى هللا عليه وسلم- رة رسول خدايس
خدا به رسول خود . شود ين نميبهتر از ا

  :فرموده
  .)199: ألعرافا( ﴾َوأُْمْر بِالُْعْرِف ُخِذ الَْعفَْو﴿
شايسته ] آار[گذشت پيشه آن و به «

 .»فرمان ده
 -صلى هللا عليه وسلم- و در احوال رسول خدا  

ن و ينرمخوتر. کرم الناسأن الناس ويکان أل« :اند نوشته
و چون در جنگ احد . »ن مردم بوديمتريکر

 او را يشانيآن حضرت را شکستند و پ يدندانها
شان را يا :مجروح نمودند، اصحاب او گفتند

در  -صلى هللا عليه وسلم- امبريپ. ن کنينفر
 اً يبعثت داع يولکن لم أبعث لعاناً  يإن« :شان فرموديجواب ا

لعن و  يمن برا. علموني فإنھم ال يورحمة، اللھم اھد قوم
 يدعوت به سو يام بلکه برا ن مبعوث نشدهينفر

ا قوم مرا يخداام  خدا و رحمت مبعوث شده
رة يس ،يآر. »دانند يشان نميت کن که ايهدا

ن است ين چنيا -صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا
زدن به مردم  يشان تو سريرة قائم ايس يول

 - صلى هللا عليه وسلم- رة رسول خدايس. است
  :ت بوده که خدا به او فرمودهيهدا
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َمْوِعظَِة الَْحَسَنِة َوَجاِدلُْهْم بِالَِّتي ِهَي اْدُع إِلَى َسبِيلِ َربَِّك بِالِْحكَْمِة َوالْ﴿
  )125: النحل(﴾ أَْحَسُن

راه خدا با حکمت و  يمردم را به سو«
ن وجه يو به بهتر. کو دعوت نماياندرز ن

 .»شان گفتگو نمايبا ا
ت کشتن يهدا يشان بجايرة قائم ايس يول
 .است

ره که مرد يهب ياب يد موليجدهم، رفيخبر ه
اصحاب  :حضرت صادق فرمود :ديست، گوا يمجهول

مه زنند، بر عرب سخت يقائم در مسجد کوفه خ
است؟  يت شوم چه سختيفدا :د گفتياست، رف

رة يمگر به س :دن، گفتميذبح و سربر :فرمود
طالب دربارة اهل عراق رفتار  يبن اب يعل
به آنچه در  يد، عليا رفينه  :کند؟ فرمود ينم

و آن ) نه به قرآن(کرد  يض بود عمل ميجفرا ب
ان پس از خودش يعيدانست ش يبود چون م يخوددار

قائم طبق جفر احمر که  يمغلوب خواهد شد، ول
را ي، ز)نه به قرآن(کند  يدن است عمل ميسر بر
ان پس از او مغلوب يعيداند که ش ياو م

ن کشتن و بستن يپس ا :ديسنده گوينو(شوند  ينم
 ).اننديعيش يمهد زمامداران زمان ما هم تابع

عليه - يموس يخ عصايخبر نوزدهم، تار
اکنون نزد ما  :است که امام فرموده -السالم

که از درخت کنده شده،  ياست و مانند زمان
 يکند، و برا ين عصا نطق ميباشد، و ا يسبز م

قائم آماده شده است و در دست او دو لب خود 
به  يکيبلعد، دو لب او  يکند و م يرا باز م

به سقف است و فاصلة دو لب از  يگرين وديزم
نها يا. (بلعد يهم چهل ذراع است و با زبان م

است که از دانشگاه آل محمد خارج شده  يعلوم
 ).!!؟است
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پدرم زره  :ستم، حضرت صادق فرمودهيخبر ب
شد،  يده مين کشيبه زم يد وليرسول خدا را پوش

ده شد و آن ين کشيدم باز به زميو من پوش
م خوب و اندازه است همانطور قامت قائ يبرا

بود، و  -صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا يکه برا
د يبا. (کند يصاحب االمر از چهل سال تجاوز نم

َوال أَْعلَُم  ...قُلْ ﴿ :خدا به رسول خود فرموده :گفت
 .»دانم يب نميمن غ ... :بگو«. )50: األنعام(﴾ الَْغْيَب
بت يغ -مصلى هللا عليه وسل- که رسول خدايجائ

 ).يق اوليگران بطرينداند د
ست و سوم، يست و دوم، بيکم، بيست و يخبر ب

است که  يست و پنجم، مطلبيست و چهارم، بيب
ن پنج يپنج مرتبه مکرر شده و متواتر در ا

ن است که حضرت صادق و يخبر آمده،  وآن ا
د طبق يايچون قائم ب :اند فرموده يحضرت عسکر

نه قرآن، (کند  يماحکام داود و آل او عمل 
کند قرآن را و تابع  يا اماِم قائم نسخ ميگو

کند و از  يو مانند داود قضاوت م) ستيآن ن
 .خواهد ينه نميل و بيمردم دل
را يبا قرآن است، ز يست و ششم، بازيخبر ب

  :فرموده 41ة يدر سورة رحمن آ يتعاليخدا
فَبِأَيِّ َآلَاِء  *لنََّواِصي َوالْأَقَْدامِ ُيْعَرُف الُْمْجرُِمونَ بِِسيَماُهْم فَُيْؤَخذُ بِا﴿

   .﴾َهِذِه َجَهنَُّم الَِّتي ُيكَذُِّب بَِها الُْمْجرُِمونَ *َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن 
  )43-41/  رمحنال(

ماهاشان ين و گنهکاران به سيمجرم«
 يوقدمها يشانيپ يشوند و موها می شناخته

. آنان گرفته شود و به دوزخ پرتاب شود
آدامين نعمتهاى پروردگارتان را  پس

 !؟)شما اى گروه جّن و انس(آنيد  تكذيب مى
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ن يکه ا ين است دوزخيا ):و گفته شود(
 .»کردند يب مين به آن تکذيمجرم

 يخدا :نجا فرمودهيحضرت صادق در ا يول
ست بلکه ين نيجبار محتاج به شناختن مجرم

ات، امام قائم است که ين آيمنظور از ا
ر يرد و با شمشيگ يدم کفار را مو ق يشانيپ

 يراو :ديسنده گوينو(زند  يشان را ميگردن ا
ال کرده حضرت صادق قرآن نخوانده و کلمة يخ
ده است، و خدا هم يات نديرا در آ ﴾َهِذِه َجَهنَُّم﴿
صلى هللا عليه - ن زمان محمديمسلم يه را برايآ

زمان قائم  ينازل نکرده، بلکه برا -وسلم
ن است معارف طرفداران يا. تنازل نموده اس

 ).يمهد
ن يست و هشتم، فرق بيست و هفتم و بيخبر ب
است که حضرت صادق و باقر  ين و مهديذوالقرن
رام را انتخاب کرد  ياو ابرها :اند فرموده

رعد و برق  يکه دارا سخت را يابرها يمهد يول
پس دل . (او مسخر کرده است ياست که خدا برا

 ).است يزش سختيمه چه يان خوش که مهديعيش
ة يالرضا آ يبن موس يست و نهم، عليخبر ب

ترين شما  گرامى« )13: احلجرات(﴾ إِنَّ أَكَْرَمكُْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقَاكُْم﴿

را که همة اهل   »نزد خداوند با تقواترين شماست
ن شما يتر ياند که گرام کرده يزبان عرب معن
امام  آن يند، ولين شمايزکارترينزد خدا پره

 يمعن :دانسته، فرموده يا زبان عرب را نميگو
ن شما نزد خدا آن يتر يگرام :ن است کهيه ايآ

ه عمل کند قبل از ياست که بهتر به تق يکس
ست؟ يقائم شما ک :گفته يراو. خروج قائم ما

ه ندارد ين و چنان است و سايآنکه چن :فرموده
 هللا حجةن است ياو ندا شود ا يو از آسمان برا
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کرده به  استدالل يآسمان يندا ياتبعوه و براف
  :ة چهارم سورة شعراء که فرمودهيآ

﴾ إِنْ َنَشأْ ُنَنزِّلْ َعلَْيهِْم ِمَن السََّماِء آَيةً فَظَلَّْت أَْعَناقُُهْم لََها َخاِضِعَني﴿
 .)4 :الشعراء(
شان يبر ا يا هيم از آسمان آياگر بخواه«

آن  يشان برايم که گردنهايکن ينازل م
 .»خاضع شود

 يبه ندا يچ ارتباطيه هين آيکه ايدر حال
ه نه ين آياصال ا. قائم ندارد يبرا يآسمان

شان ندارد بلکه يا ياليبه قائم خ يتنها ربط
د يشما را به خدا مالحظه کن. کند يرا رد م آن

نان هر چه يا. اند چه بر سر اسالم آورده
ل خود ياند قرآن را بم خواسته و توانسته

ن يد از ايبا. اند کرده يات بازيل و با آيتأو
ها  نيا علوم آل محمد هميآ :ديان پرسيراو

 !!.است؟
بن  يانش عليکم، راويو  يام و س يخبر س

گر يد ف کرده ويم است که قرآن را تحريابراه
 يغال يگر جابر جعفيف و ديعمرو بن شمر ضع

. ستين ل اشخاص قابل توجهين قبيت ايروا. است
است  يقو يليقائم خ :لديگو يات مين روايدر ا
ن يزم ين درخت رويبه بزرگتر يکه وقتيبطور

ن يکند و چون در ب يشه ميرا از ر دست بزند آن
ده و يآن کوب ياد زند، تخته سنگهايکوهها فر

 يمان باقيوخاتم سل يموس يخورد شود، و عصا
ن ياز ذوالقرن :ديک گويو  ياست و در خبر س

ن وغرب آن برسد يق زمتر است، و به شريهم قو
است و  ين کرويم زميکه قبال گفتيدر حال(

 يعضچ مويو ه) ستيک مشرق و مغرب نيمحدود به 
ن پا گذاشته نباشد مگر آنکه يکه ذوالقرن

م مگر يدان يما نم. هم به آنجا پا گذارد يمهد
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ن ينداشته که چن يان کار و کاسبين راويا
 .اند بهم بافته يمهمالت

را در يان است، زيعيبر ضد شو دوم،  يخبر س
ام يچون قائم ق :فرموده ين خبر حضرت عسکريا

 يها و هم محرابها کند گلدسته يکند امر م
را که بدعت بوده و يمساجد را خراب کنند ز

ن بناها يزها و اين چيچن يغمبر و حجتيچ پيه
 :د گفتيحال با. (تسرا نساخته و عمل نکرده ا

ارد چرا هر ن خبر را قبول ديان ايعياگر ش
کند و روز بروز بر  يبرخالف آن عمل م زرو

 ).ديافزا يها م تعداد گلدسته
و چهارم، راجع به  يو سوم و س يخبر س

اصحاب قائم است که از فراش خود مفقود 
ک مطلب ي يشوند، ول يشوند و در مکه حاضر م يم

ن اخبار است است يبا قرآن در ا يخراب و باز
بقره که راجع به  سورة 148ة يق آيو آن تطب

 يچ مناسبتيامت است با اصحاب قائم که هيق
ه آن است که خدا به رسول خود و يآ. ندارد

  :امت فرمودهير مردم تا قياصحاب او و سا
فَاْسَتبِقُوا الَْخْيَراِت أَْيَن َما َتكُوُنوا َيأِْت بِكُُم اللَُّه َجِميعاً إِنَّ اللََّه َعلَى ﴿

  )148: البقرة(﴾ كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر
 يد به کارهايد و بشتابيپس سبقت جوئ«
د خدا يک که آخر األمر هر جا که باشين

ز يشما را گرد آورد که او به همه چ
 .»تواناست

ة ياند که آ داشته يان جعال چه مرضيحال راو
اند،  آورده يامت را راجع به مهديمربوط به ق

 .داند يخدا م
کار از بنام ب يو پنجم، مرد مجهول يخبر س
از امام صادق نقل کرده که به  يگريمجهول د

قائم  يم که آن مدعياز کجا بدان :او گفته شد
ن نشانه که چون صبح يبه ا :است؟ امام فرمود
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باشد که در آن  يا فهيرا سر شما صحيد زيکن يم
همة  يخدا برا يعني. (»طاعة معروفة« :نوشته

ن قطعا دروغ و بر ضد يفرستد و ا يشما نامه م
 ).قرآن است
ام کند يچون قائم ق :ديگو يو ششم، م يخبر س

نماند  يبه امام باق يبه خدا و مشرک يکافر
ا مشرک وجود داشته ياگر در دل سنگ کافر  يحت

پس  در دل من کافر است :ديباشد آن سنگ بگو
ن يا :گفت ديبا. مرا خورد کن و او را بکش

 :است که در قرآن فرموده ياتيخبر مخالف آ
چنانکه قبال . است يامت باقيو شرک تا قکفر 

 .ذکر شد
مردمان  ياست از مشتر يو هفتم، خبر يخبر س

عثمان بن  :کذاب و مورد لعن ائمه، مانند
و حسن بن محمد بن جمهور و ابن  يسيع

که شما يدر حال. (الجارود ياب و ابطالخ ياب
د مؤمن و عادل باشد، يخبر دهنده با :ديگوئ يم

که  نيجعال نينه اخبار ان صورت چگويدر ا
بهرحال ). ديا ستند جمع کردهيواجد شرائط ن

اند که  ت کردهين از حضرت باقر رواين کذابيا
 :ندا کند يمناد ام کند،يچون قائم ق :فرمود

حمل نکند، و با  يچکس با خود طعام و شرابيه
شتر  ينيبن عمران که به سنگ يقائم سنگ موس

منزل نکنند  يچ مکانيباشد حمل شود، پس به ه
شکافته شود،  يهائ نکه از آن سنگ چشمهيمگر ا

ر گردد و هر کس تشنه يپس هر کس گرسنه باشد س
راب يز سيان نيراب شود، و چهارپايباشد س

. نکه از پشت کوفه وارد نجف شونديشوند تا ا
ن مهمل يدة ايفا :شان بپرسدينبوده از ا يکس

ر اند و ه کار بودهينان بيا ايگو. ستيچ يباف
 .اند و نوشته هچه دلشان خواسته گفت
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سورة  76و  75ات يآ :ديگو يو هشتم، م يخبر س
حجر که راجع به قوم لوط است راجع به اهل 

کردن با  ين بازيام قائم است، و ايزمان ق
 .ان استيراو يمانيا يقرآن و از ب

کم و ضد يست و يو نهم، مانند خبر ب يخبر س
 .قرآن است

چهار هزار ملک فرود  :ديگو يخبر چهلم، م
به آنان اذن  ين وليکردن حس ياري يآمدند برا

ده تا يداده نشد، پس آنان غبار آلوده و ژول
 :ميگوئ يم. انندين گريامت نزد قبر امام حسيق

ن مطلب را از قول امام صادق جعل يشما ا
 شود از ينم يرا به امام صادق وحيد زيا نموده

مهمل و  ينن فرشتگايده که چنيکجا مطلع گرد
ه کردن تا يو باضافه گر! کار وجود دارد؟يب
صلى هللا - است، و رسول خدا يامت کار لغويق

ن يت ايم يراب :مکرر فرموده -عليه وسلم
ن به سعادت و يو بعالوه حس. ديکارها را نکن
ه کردن برخالف ين گريده چنيرس يبهشت و راحت

 .او خواهد بود يرضا
تر  يار خرافاخب يکم، از تماميخبر چهل و 

حضرت  :ديرا به امام تهمت زده و گوياست، ز
 يپرچم قائم چوبش ستون عرش اله :باقر فرموده

ل شود خدا يمتما يو به هر کس ياست به هر طرف
ن قائم يپس ا :د گفتيبا(گرداند  ياو را هالک م

. کشتن و هالک بندگان خدا يام کرده برايق
سخره مالحظه کن چطور خدا را م !زيخوانندة عز

سپس ). از عرش خداست يرق مهديچوب ب :ديو گو
 .آورد ياو م يل برايرق را جبرئيآن ب :ديگو

خبر چهل و دوم، چهل و سوم، چهل و چهارم، 
اصحاب  :ديگو ياست، م يبيز عجيچ 42در خبر 

ر و ينفرند که همه صاحبان پرچم و ز 313قائم 
 يزيشوند و امام به آنان چ يآستاندار م
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شان ين پريا. شوند يبه آن کافر مد که يگو يم
د ياگر از ائمه باشد در حق آنان چه با يگوئ
تمام موجودات  :ديگو يم 43و در خبر . گفت
ع اصحاب قائم و طالب يدرندگان مط ين حتيزم

ن به خود ينکه زميا يباشند، حت يشان ميا يرضا
امروز فالن  :ديگو ينازد و م يکند و م يفخر م

ن است خبر يده و هم چنشمرد از اصحاب قائم 
 ).پنجاه و سوم

در نزد حضرت  :ديخبر پنجاه و چهارم، گو
آنجا  :اد شد، فرموديصادق از مسجد سهله 

منزل صاحب ما خواهد بود هر گاه به اهل آن 
 .وارد شود

خبر پنجاه و پنجم، حضرت باقر به اصحاب 
د يهر کس از شما قائم را د :خود فرموده

و  النبوة تياهل با يک يالسالم عل :ديبگو
نان جز يا ايگو. (الرسالةمعدن العلم و موضع 

 ).اند بلد نبوده يگريز ديچ يباف لمهم
اطالع از  يخبر پنجاه و ششم، حضرت صادق را ب

حضرت صادق : ديرا گويکرده ز يقرآن معرف
را چنانکه در  يخداوند اصحاب موس :فرمود
  :فرموده) 249ة يسورة بقره، آ(قرآن 

 ﴾ لََّه ُمْبَتِليكُْم بَِنَهرٍإِنَّ ال﴿
ش و امتحان نمود، و يآزما يبه نهر آب

امتحان  يز به نهر آبين اصحاب قائم نيهمچن
ة فوق مربوط به يآ :گفت ديبا. (خواهند شد
ست بلکه، پس از ين -عليه السالم- ياصحاب موس

در زمان  -عليه السالم- يزمان حضرت موس
 يعنيد، ش آميپ يا ن واقعهيچن يل نبياشموئ

شدند  يشين آزمايل بودند که چنياصحاب شموئ
 ياگرچه بن. -عليه السالم- ينه اصحاب موس

 -عليه السالم- يموسل در زمان حضرت ياسرائ
واقعة فوق  يمورد امتحانها قرار گرفتند، ول
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 - عليه السالم- يمربوط به زمان حضرت موس
 ).نبوده است

. خبر پنجاه و هفتم، مانند خبر ششم است
به يش يبا بن يان چه دشمنين راويال اح

 .ستياند، علتش معلوم ن داشته
از  يبن حکم خرافات يخبر پنجاه و هشتم، عل

ت کرده که يو او از حضرت باقر روا يمجهول
 يا ن دولت است و خانوادهيدولت ما آخر :فرمود

شان قبل از ما ينماند مگر آنکه بر ا يباق
ا را باشد تا چنانچه هرگاه روش م يدولت

م يند هرگاه ما مالک دولت شده بودينگودند يد
ن قول يم، و ايکرد يشان عمل ميمانند روش ا

و سرانجام «.  .﴾َوالَْعاِقَبةُ ِللُْمتَِّقَني﴿ :خداست که فرموده

 :ديسنده گوينو  »!براى پرهيزآاران است) نيك(
است و خدا در  يل برخورد پسندين سخنان دليا

 :فرموده 32ة يسورة نجم آ
پس خودستايى « )32: لنجما( ﴾فَال ُتَزكُّوا أَْنفَُسكُْم﴿

 .»نكنيد
واتفاقا . ديگو ينم ين سخنيو قطعا امام چن

که همه  اند سرکار آمده يا زمان ما عده
ن يخودخواه و خودپسند و خود را از متق

اند  که آورده يدانند و ظلم و جور و اختناق يم
و  يمنطقنوشتم  يکتاب :سندهينو. سابقه ندارد

افت ياپ درچ مستدل، خواستم چاپ کنم و اجازة
دار کننده يکنم و چون کتاب روشن کننده و ب

ما را سرگردان و معطل و باألخره  يبود، مدت
 يديد :اجازه ندادند و در جواب ما گفتند

در . ﴾َوالَْعاِقَبةُ ِللُْمتَِّقَني﴿ ،دهيدولت به دست ما رس
ه بدون د از اداريترس ينده ميکه گويحال

مستحفظ خارج شود، من به او عرض کردم خداوند 
  :فرموده
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 .)51 :الدخان( ﴾إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َمقَامٍ أَِمنيٍ﴿
به راستى پرهيزگاران در جايگاهى امن «

 .»خواهند بود
شه در حال دلهره يد و هميترس يپس چرا شما م

 د؟يهست
ت يخبر پنجاه و نهم، از حضرت صادق روا

ر آنچه بود يآورد غ يم يائم امرکرده که ق
ن اسالم ير از ايغ ينياگر مقصود آن است که د(
چه  ين مجمل گوئيآورد که بال است و گرنه ا يم

 !).دارد؟ يا فائده
ت کرده يروا يبن حکم خرافات يخبر شصتم، عل

 :د و فرموديبه مسجد کوفه رس يکه حضرت عل
 يبر کس يران کند و وايکه تو را ويبر کس يوا
ه تو را به طبخ بنا کند و قبلة نوح را ک
که با قائم اهل ير دهد، خوشا بحال کسييتغ
ن يتو باشد آنان بهتر يت من شاهد بر خرابيب

ن کلمات يدة ايفا :د گفتيبا. (امت هستند
ب يشود و علم غ ينم يامام که به او وح ست؟يچ

 ).ندارد
حمزة  يبن اب يعل يکم، راويخبر شصت و 

بن جعفر را  يت که اموال موساس يواقف يبطائن
ت يست از کدام امام روايکرد ومعلوم ن اختالس

ن قدر در آخر خبر داده که هنگام يکرده هم
 .است يهنوز باق يظهور قائم جنگ عثمان و عل

خبر شصت و دوم، شصت و سوم، شصت و چهارم، 
شصت و پنجم، شصت و ششم، شصت و هفت، شصت و 

کم و ياد و هشتم، شصت و نهم، هفتادم، هفت
 .هفتاد و دوم، مکررات همان اخبار سابق است

حضرت باقر  :ديگو يخبر هفتاد و سوم، م
ع آنچه يحرف است و جم 27علم  :فرموده

اند دو حرف آن بوده و  امبران خدا آوردهيپ
ن دو حرف را ير ايمردم تا امروز غ
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ام کند تمام ين قائم ما قچواند، و و نشناخته
ن مردم منتشر يو در ب اورديحرف را ب 27آن 

بهم بافته،  يمهم يراو :ديسنده گوينو(سازد 
ن بوده يکه داشته ظاهرًا ا يمقصود باطل يول

ر کند و قائم را ياء را تحقياست که تمام انب
 ).از همه برتر و باالتر ببرد

گر يخبر هفتاد وچهارم، مکرر سابق است و د
مان است و ينکه قائم مقلد آل داود و سليا

. خواهد ينه نميکند و ب يکم آنان حکم مطبق ح
ان از اسالم و احکام آن ين راويشود ا يمعلوم م

 .اند منزجر بوده
 :ديخبر هفتاد و پنجم و هفتاد و ششم، گو

ا قائم بر نجف و کوفه باشد و از مکه با يگو
ل از طرف يجبرئ :پنج هزار مالئکه حرکت کند

ر ن ديل از طرف چپ او، و مؤمنيکائيراست او م
او باشند و او لشکر خود را در شهرها  يجلو

او  يبرا يودر پشت کوفه مسجد. متفرق سازد
 يها هزار درب باشد و خانه يبنا شود که درا

 .کوفه به نهر کربال متصل شود
قائم که آمد  :ديگو يخبر هفتاد و هفتم، م
ستند و ظلمت و يد نيمردم محتاج به نور خورش

 يزمان او هر مرد رود، و در ين مياز ب يکيتار
آن قدر عمر کند که هزار پسر داشته باشد که 

خود  ين گنجهايو زم. نشان دختر نباشديدر ب
د يبا. (چ کس محتاج نباشديرا ظاهرکند و ه

. نها نبوده استيش از ايب يمعلومات راو :گفت
ست و نبودن يات قرآن نين خبر موافق با آيو ا

در ، عذاب است چنانکه خدا يکيظلمت و تار
  :فرموده 72ة يسورة قصص آ

قُلْ أََرأَْيُتْم إِنْ َجَعلَ اللَُّه َعلَْيكُُم النََّهاَر َسْرَمداً إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة َمْن إِلٌَه ﴿
َوِمْن َرْحَمِتِه َجَعلَ  * غَْيُر اللَِّه َيأِْتيكُْم بِلَْيلٍ َتْسكُُنونَ ِفيِه أَفَال ُتْبِصُرونَ
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 ﴾النََّهاَر ِلَتْسكُُنوا ِفيِه َوِلَتْبَتُغوا ِمْن فَْضِلِه َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَلَكُُم اللَّْيلَ َو
   .)73 - 72 :القصص(
د اگر خدا روز را يمرا خبر ده :بگو«

امت دائم کند کدام يتان تا روز قيبرا
آورد که در آن  يشما شب يخدا جز هللا برا

رحمت د و از ينيب يا نميآ ؟ديريآرام گ
شما قرار داد تا  يروز را برا خود شب و

د و در روز از فضل او ييريدر شب آرام گ
 .»ديد سپاس گزاريد و شايبجوئ

ن به نور ينکه زمان قائم قائم، زميپس ا
به  ياجيخدا روشن و ظلمت محو شده و احت

.  ستين يزيد نخواهد بود، جز دروغ چيخورش
 رسول خدا :د گفتيوأما در مورد عمر مردم، با

ن يب ما يأعمار أمت« :فرموده - عليه وسلمصلى هللا-
ت يز روايو ن. »جوز ذلکين وأقلھم من يالسبع لىن إيالست

عمار الناس قبله أو ما شاء هللا من ذلک فکأنه أ يأر ين النبأ« :شده که
طول العمر فأعطاه هللا  يرھم فيبلغوا من العمل ما بلغ غيتقاصر أعمار أمته أال 

ن يو بعالوه در جواب ا .»شھرر من ألف يلةالقدر خيل
شود وعلم  ينم يبه امام وح :دگفتيجعاالن با

 :ديشان پرسيد از ايو باضافه با. ب ندارديغ
ک يب است که خدا هزار پسر دهد و يمگر دختر ع

ن پسران بدون دختر يدختر ندهد حال ا
غمبر يازدواجشان چگونه است مگر ازدواج سنت پ

د چگونه هر ينشما را به خدا مالحظه ک !؟ستين
شان يد به ايبا. اند ن بافتهيرا بنام د يمهمل
ة يآ يسورة شور ، دردر قرآن يتعال يخدا :گفت

فرزند، دختران را بر پسران  يدرمورد اعطا 49
شتر يت بيمقدم داشته و آنان را مورد عنا

 :قرار داده و فرموده
 .)49: الشورى(﴾ ذُّكُوَرَيَهُب ِلَمْن َيَشاُء إَِناثاً َوَيَهُب ِلَمْن َيَشاُء ال﴿
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بخشد و به  به هر آس آه بخواهد دختر مى«

 .»بخشد هر آس آه بخواهد پسر مى
ل با قائم يعت جبرائيخبر هفتاد و هشتم، ب

 .و تکرار همان مطالب قبل است
ام يقائم که ق :ديگو يخبر هفتاد و نهم، م

ش را يکند پانصد تا پانصد تا گردن مردم قر
کند نه به  ير احمر عمل مبه جف ،يرآ(زند  يم

کم که يخبر هشتاد و ن است يقرآن و مانند ا
ز خراب يها را ن ار خانهتشعالوه بر ک: ديگو يم
نبوده  يکس. ن استيعدل هم يمعنا ،يآر. کند يم

ر گردن يچگونه قائم با شمش :شان بپرسدياز ا
که با توپ و تانک و بمب مجهزند يزند مردم يم

، حضرت !روند؟ ين ميب ر قائم ازيچگونه با شمش
روز نشد و يد معذلک پيه جنگيبا معاو يعل

 يکيشان يا يهر دو نکه سالحيشکست خورد با ا
ت خود را يت جدينکه آن حضرت نهايبود و با ا
، آن يآره و شکست او بکار برد يدر دفع معاو

علم  يحضرت قدرت فوق العاده نداشت، و دارا
ته باشد داش يهم که از شکسِت خود اّطالعب يغ
. ديد و آن همه مصائب ديز نبود، لذا جنگين

العاده و علم  حال چگونه اوالد او قدرت فوق
 .ديان جّعال پرسيد از راويب دارند، بايغ

خبر هشتادم، تکرار خبر ششم و پنجاه و 
 .هفتم است

ام يقائم چون ق :ديگو يخبر هشتاد و دوم، م
 صلى- آورد چنانکه رسول خدا يم يديکند امر جد

د يدر آغاز اسالم به امر جد -هللا عليه وسلم
 .دعوت نمود

ن يقائم ب :ديگو يخبر هشتاد و سوم، باز م
 .کند يمردم به حکم داود حکم م

قائم که آمد  :ديخبر هشتاد و چهارم، گو
 ين و فلک بکنديکند آسمان و زم يخدا امر م



 بررسی دعای ندبه

کسال مانند ده سال باشد بچه ير کند که يس
ک روز آن يامت ينکه قيل ايد، بدليل گويدل

 ).ستيح نياس صحين قيو ا(بقدر هزار سال است 
ام يقائم چون ق :ديخبر هشتاد و پنجم، گو

که قرآن را بهمان يکس يزند برا يها م مهيکند خ
م ينحو که خدا نازل نموده، به مردم تعل

 يد قرآنيخواهد بگو ين خبر ميظاهرا ا(د ينما
ف شده است، ين است تحريکه فعال در دسترس مسلم

ن يعه با چنيبر ش يد گفت واين است باياگر چن
 ).يديعقا

خبر هشتاد و ششم، هشتاد و هفتم، هشتاد و 
 .ررات سابق استکهشتم، هشتاد و نهم، م

 تمام کفار :امام فرموده :ديخبر نودم، گو
زند در تمام مشرقها و  يرا قائم گردن م

 ن برخالف قرآن استيماند و ا ينم يمغربها کافر
 يامت باقيتا ق يهود و نصاري :ديفرما يکه م
ة ينجا دربارة آين است که در ايعجب ا. هستند

دربارة عظمت خود  لىعات يآل عمران که خدا 83
  :فرموده

﴾ َولَُه أَْسلََم َمْن ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ طَْوعاً َوكَْرهاً َوإِلَْيِه ُيْرَجُعونَ﴿
  .)83: آل عمران(
ند خواه ا نيآسمانها و زم که دريکسان«

او  يند و فقط به سويم خدايناخواه تسل
 .»شوند يده ميبرگردان

بن جعفر که  ينقل کرده از موس يغال ياشيع
 :ديه دربارة قائم نازل شده و گوين آيا
آسمانها  يقائم خدا يعني، »القائم يأنزلت ف«

 يان چه هدفين غاليدانم ا يمن نم. ن استيو زم
 .شدن امامدارند از خدا 
کم، تکرار مطالب گذشته است و يخبر نود و 

ات قبال ينموده که آن آ يات قرآن بازيبا آ
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ات يم که آن آيان نموديد و ما بيذکر گرد
 .به قائم ندارد يارتباط

حضرت صادق  :ديگو يخبر نود و دوم، م
کعبه  ام کند از پشتيهر گاه قائم ق :فرموده

حال چگونه (کند  يست و هفت مرد را خارج ميب
 ييحيکند که قائم  يا زنده ميکند آ يمخارج 
ست و پنج مرد از قوم يب!)) شود؟ يم يالموت

به حق بودند وهفت نفر  يآنانکه قاض يموس
و مؤمن آل فرعون  يموس يوشع وصياصحاب کهف و 
و مالک  يو ابادجانة انصار يو سلمان فارس

ان عوام ين راويا :ديسنده گوينو. (اشتر را
اند  ص ندادهيو هفت تشخ يهفت را از س وست  يب
ست يشود نه ب يو هفت م يرا آنچه شمرده سيز

کند  يچه آنها را زنده م يو أما برا. وهفت
را از جعاالن  د علت آنيست بايمعلوم ن

 ).ديپرس
و نود و چهارم، باز مکرر  خبر نود و سوم

ک کافر و يکند  يام ميکرده که قائم چون ق
 .ماند ين نميزم يمشرک رو

در حضور حضرت صادق  يخبر نود و پنجم، مرد
ن را خراب و بدست ييعباس يها خدا خانه :گفت

ن يچن :ما خراب کند، حضرت صادق به او فرمود
و . مگو، که آنها مساکن قائم و اصحاب اوست

 .ن خبر دروغ درآمديا
خبر نود وششم، نود و هفتم و نود و هشتم، 

گر يد يبابهان باب و يتکرار اخبار سابق در ا
 .است

حمزة  يبن اب يآن عل يخبر نود و نهم، راو
ده، از حضرت ياز سگان باران د يواقف يبطائن

ست يقائم شأن او ن :باقر نقل کرده که فرمود
که متابعت او کند محمد  يجز کشتن، و اول کس
قبول  ي، و توبه از کسياست، و دوم عل
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ا يآ .نيالکاذب علىلعنة هللا  :د گفتيبا. کند ينم
شود آنهم  يک نفر امت خود ميغمبر تابع يپ

قطعا امام . که شأن او کشتن و بستن استيکس
 .نفرموده است يزين چيباقر چن

قائم  :ن فرمودهيامام حس :ديگو يخبر صدم، م
 .کشد يپانصد نفر، پانصد نفر م

کم، صد و دوم، صد و سوم، صد و يخبر صد و 
فتم، چهارم، صد و پنجم، صد و ششم و صد و ه

 .مکررات اخبار سابق است
خبر صد و هشتم، از حضرت صادق سؤال شده از 

صلى هللا - مانند رسول خدا :؟ فرمودهيرة مهديس
کند و آنچه قبل از او  يعمل م -عليه وسلم

صلى هللا - کند چنانکه رسول خدا يبوده خراب م
ران نمود، و يت را ويامر جاهل -عليه وسلم

 :ديمؤلف گو. (رديگ ياسالم را از نو از سر م
عمل به اسالم و از  يفة هر مسلمانيالبته وظ

ن اگر از انحطاط يو مسلم. ن بردن بدعتهاستيب
ن باشند، نه فقط يد همواره چنيزانند، بايگر

 ).کشتن و بستن
خبر صد و نهم، مخالف است با خبر قبل و 

رة يرة قائم سيس :حضرت باقر فرموده :ديگو يم
 يراو. ستين -ليه وسلمصلى هللا ع- رسول خدا

چه؟ حضرت در جواب  يچرا و برا :کند يسؤال م
در  -صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا :ديفرما

رفتار کرد و با مردم  يان امت خود بنرميم
رة قائم کشتن و به کشتن يس يگرفت، ول يالفت م

که همراه او و با اوست  يمأمور است، در کتاب
باشد و توبه رة او قتل يبه او امر شده که س

ن است يا :ديسنده گوينو( ردينپذ ياز کس
و ) !اند ين قائم مدعيکه منتظر يعدالت يمعنا

 :ديگو يز ميازدهم نيدر خبر صد و دهم و صد و 
رة جدش يکشتن و بستن است برخالف س رة اويس
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عة او يدانست که دشمن بر ش يم يرا علي، زيعل
اند د يقائم م يکند ول يم يشود و تالف يمسلط م
. شود يانش غالب نميعيپس از او بر ش يکه کس
زدهم، صد و چهاردهم، صد و يصد و س يخبرها

پانزدهم، صد و شانزدهم تماما داللت دارند که 
رة قائم قتل و يس :حضرت صادق و باقر فرموده

کند که مردم  يقتال است و آنقدر کشتار م
ز اوالد محمد بود رحم در ن اياگر ا :نديگو يم

کند  يتوبه هم قبول نم يو از کس دلش بود
ن يان بهتر از ايموعود غال يمهد :د گفتيبا(

ن تهمتها به ائمه بوده يو البته ا). شود ينم
 .است

ت کرده که يخبر صد و هفدهم، از امام روا
او  يسر قائم به امر و نه يکه باال يآن کس
دهد او  يک مرتبه قائم فرمان ميکند،  يعمل م
ا يد که در تمام دنيبزند و گردن يريرا بگ

 .ماند ينم يبدون خوف از قائم باق يکس
جدهم، حضرت صادق را دکاندار و يخبر صد و ه

ب يعقوب بن شعيرا يز. کرده است يمعرف يخراف
راهن قائم را يپ يخواه يم :آن امام گفت :ديگو

، پس يآر :گفتم :ديبه تو نشان دهم؟ گو
ون ريب يراهن کرباسيرا خاست و پ يا صندوقچه

ن چپش يدم در آستيآورد و آن را باز کرد که د
راهن رسول خدا ين پيا :خون بود، پس فرمود

حضرت او را  ياحد دندانها زاست که در رو
کند  يام ميراهن قائم قين پيشکستند و در ا

راهن يکرده که پ ين چگونه امام را معرفيبب(
را ابزار دست  -صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا

 يصندوقچه در خانه نگه داشته براکرده و در 
 :دينبوده به او بگو ينشان دادن به مردم، کس

با  -صلى هللا عليه وسلم- راهن رسول خدايپ
 ياگر مهد!! ارد؟د يگران چه فرقيراهن ديپ
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راهن کرباس يشرافتش از پدارد خود او  يقتيحق
 .باالتر است

ر که يخبر صد و نوزدهم، عبدالرحمن بن کث
ده يف و فاسد العقيو را ضعرجال ا يعلما

ة ياند به امام صادق تهمت زده که او آ شمرده
 :باشد فرموده ﴾أََتى أَْمُر اللَِّه﴿که  اول سورة نحل را

دزد  :نديگو يم .امر خدا که آمده قائم است
زند او مالحظه نکرده که  يبه کاه انبار م يناش

به قائم که چند هزار  ياست و ربط يماض ﴾أََتى﴿
ن سوره يباضافه ا. د خواهد آمد نداردسال بع

ان فرموده ياست، خدا به مک يه مکين آيو ا
پس از هزار سال  يعنيد قائم آمد يعجله نکن

ان منکر ياز موت شما گذشته خواهد آمد، مک
محمد پرت و پال  :نديگو يرسول خدا هستند، م

 .ل بر عدم نبوت او استين دليد و ايگو يم
ت، و خبر صد و ستم، مهمل اسيخبر صد و ب

قائم و اصحاب  يرهايشمش :ديگو يکم ميست و يب
نام  يريشود و بر هر شمش ياو از آسمان نازل م

 :د گفتيبا. و پدر او نوشته شده است يمرد
 يبطائن يآقا ين هوش که راويبارک هللا به ا

ن يا ييزهايباز جعال توانسته چ حقه يواقف
 .ن جعل کنديچن

ن و ياز مجهول يا ست و دوم، عدهيخبر صد و ب
گر نقل کرده يکديان از قول يضعفاء و دروغگو

قائم ما  :اند که فرموده و تهمت به امام زده
کند تا  يبمانند قصاب، مردمان مرجئه را ذبح م

 يکس. ميکن يآنکه عرق و خون آنان را ما مسح م
مرجئه رفتند و مردند  :ديان بگويد به راويبا

 .امده استيو هنوز قصاب شما ن
ست و چهارم، يست و سوم، صد و بيخبر صد و ب

ست و ششم، همان يست و پنجم و صد و بيصد و ب
 .سخن خبر قبل و مانند خبر قبل است
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از  يکيست و هفتم، مفضل که يخبر صد و ب
حضرت صادق در طواف به من  :دياست، گو ةغال

 يبرا :؟ گفتميا چرا افسرده :نظر کرد و گفت
است ينان که اگر رعباس و جبروت آ ياست بنير

م يديرس ياست ميا به ربا شما بود ما هم با شم
 يخواستند برا ينان ائمه را ميشود ا يمعلوم م(

است با ما ياگر ر :؟ امام فرمود)سيلفت ول
 يست و االن در نعمت و خوشيدر آن ن يشود خوش

د مانند ياست بايرا در حال ريم زيهست
بر خشک و لباس خشن در  ين غذايرالمؤمنيام
 .ميم و شب و روز زحمت بکشيکن

آن عمرو بن  يخبر صد و بست و هشتم که راو
. مانند خبر قبل است يز مطلبيف است نيشمر ضع

نان و  يشود اطراف امامان همه برا يمعلوم م
 .شدند يجمع م ينوائ

است از جعل  يست و نهم، دروغيخبر صد و ب
-  پرچم رسول خدا :امام فرموده :ديان گويراو

در روز جنگ بدر پارچه  - عليه وسلمصلى هللا
 نبود بلکه ورق درخت بهشت بود و چون قائم آن

غرب آن علم را  را نشر کند تمام اهل شرق و
 ين دروغهايد ايگو :سندهينو. کنند يلعن م

جه و ين چه نتيمسخره جز استخفاف به د
قائم غضب خدا بر  :ديگو يوم!. دارد؟ يا دهيفا

که هزار سال قبل (به را يش يخلق است، بن
کند و تمام  يدستهاشان را قطع م) اند مرده

 .کشد تا آخر مهمالت يش را ميقر
ست که ا يمکرر قبل يام، دروغها يخبر صد و س

 .چوب پرچم رسول خدا عمود عرش است
و دوم و صد و  يکم، صد و سيو  يخبر صد و س

د مردم با يايقائم چون ب :ديگو يو سوم، م يس
 .کنند يل ميرا تأو او قتال و قرآن
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و پنجم،  يچهارم و صد و س يخبر صد و س
همان لعن اهل شرق وغرب است پرچم رسول خدا 

 .ن خرافه مکرر شده استيرا که در سابق ا
ان ياز راو يا و ششم، عده يخبر صد و س

اند که امام  ا گفتهياطالع از دن يسواد ب يب
فه با قائم محاربه يزده شهر و طايس :فرموده

ه و يام ينه و شام و بنياهل مکه و مد :نندک يم
فة ياعراب و طا سان و اکراد ويالبصره و دم

 يراو. يو باهله و از دل اهل ر يضبه و غن
ن يا همين و کفار دنيا هميال کرده دنيخ
ن يان علم چرا ايحال مدع. زده مکان استيس

 .اند موهومات را جمع کرده
 ياننام و نش يب يو هفتم، راو يخبر صد و س

چون قائم خروج کند  :حضرت صادق فرموده :گفته
گردد و  يد بوده از او برمقهر کس به او معت

ان شاء هللا مبارک . پرستد يد و ماه را ميشخور
 !است

حمزة  يبن اب يعل يهشتم، راو يخبر صد و س
است که کذب گفتار اوروشن است  يواقف يبطائن
 يام کند گرفتاريچون قائم ق :دينجا گويدر ا
 .ن بر طرف و قوتشان برگردديمؤمن

 يبه عل يدروغ يو نهم، راو يخبر صد و س
کوفه را خراب و قائم مسجد  :بسته که فرموده
از  يحال کس. کند يو راست م يقبلة او را مساو

 يده اگر قبله کج بود چرا خود علينپرس يراو
خوانده و چرا خراب نکرده  يبه طرف آن نماز م

 !است؟
بهم بافته و  يمهم يراوخبر صد وچهلم، 

 .ديگو يست چه ميمعلوم ن
 :ودهمفر يعل :ديگو يکم، ميخبر صد و چهل و 

نم عم را که در مسجد کوفه قرآن به مردم يب يم
که نازل شده است؟ يکنند همانطور يم ميتعل
ن قرآن يمگر ا :به آن حضرت گفتم :ديگو يراو
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نه، « :فرمود يست؟ عليچنانکه نازل شده ن
ش نامشان و نام پدرانشان ياز قر هفتاد نفر

بوده محو شده و فقط نام ابولهب را 
 يت بر رسول خدا که عموياذ ياند برا گذاشته

ن يلعنت بر ا :ديسنده گوينو(. او بوده است
ن قرآن همان قرآن منزل ياوال اگر ا. نيکذاب

خطبة نهج البالغه  يها در ده يست چرا علين
ن خوانده و يمترا حجت و حبل هللا ال ن قرآنيهم

لو چشم شماست حجت و که ج ين قرآنيهم :فرموده
، 18، 2، 1 يها د به خطبهينظر کن حبل هللا است؟

83، 86 ،110 ،127 ،133 ،138 ،156 ،158 ،176 ،
ا اگر قرآن يثان. نهاير ايغو  145و  198، 183

را  در زمان خالفتش آن يدست خورده چرا عل
خدا در قرآن و ثالثا ابولهب را  ؟اصالح نکرد

د خدا نام يغمبر است بايت پيذکر کرده اگر اذ
رابعا خدا  ر دارند؟ياو را نبرد مردم چه تقص

چه نام هفتاد نفر  يوب است، برايستارالع
خامسا خدا در !. اورد؟ين را در قرآن بيمنافق

. کند ين قرآن را حفظ ميا :قرآن مکرر فرموده
ن بوده که يان اين راويهدف ا :د گفتيبا
لة نقل قول دروغ و افتراء به ائمه قرآن يوسب

ن يهم يو اسالم را خراب کنند و امام را برا
 ).خواستند يم

حضرت باقر  :ديخبر صد و چهل و دوم، گو
چگونه خواهد بود حال شما هر گاه  :فرموده

هاشان را  مهياصحاب قائم در مسجد کوفان خ
است  که بر عرب نخست يديبزنند و او امر جد

 .ن خارج کندشايبر ا
 يواقف يسيخبر صد و چهل و سوم، عثمان بن ع

بن جعفر را اختالس کرد و  يکه اموال موس
 .به قائم ندارد يگفته که ارتباط يمطلب
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امام قائم  :ديگو يخبر صد و چهل و چهارم، م
ف و عهد تو در يتکال :ديگو ين خود ميبه مأمور

د به کف دست يدان يکف دستت ضبط است هر چه نم
 يبر کف پا يزيچن يد و مأموريکن تان نگاهخود

روند، پس  يآب راه م يسند که روينو يمخودشان 
نند يب يکنند و م يشان نظر ميان به ايچون روم

 :نديگو يروند، م يآب راه م يشان رويکه ا
ن باشد پس خود او چگونه ياو که چناصحاب 

شهر را  ين هنگام درهايخواهد بود پس در ا
شان داخل شوند و يکنند و اشان باز يا يبرا

به هر چه اراده کنند در آنجا حکم و حکومت 
شود اصحاب او طبق سنت  يحال معلوم م(کنند 

 ).کنند يز طبق کتاب خدا عمل نميو ن ياله
چهل و پنجم، محمد بن سنان کذاب  خبر صد و
نقل  يز خرافيالخطاب جعال از حر يو ابن اب

رود  ين نميا از بياز قول امام که دن دان کرده
اهل حق جمع  يا :نکه از آسمان ندا شوديتا ا

شوند سپس مرتبة  يک مکان جمع ميد، پس در يشو
ک مکان جمع ياهل باطل در  يگر ندا شود ايد

د از يبا :ديسنده گوينو. (شوند يد، جمع ميشو
ن يهدف از ا ؟چه جمع شوند يبرا :ديپرس يراو

 .)ان نکردهيبافنده ب يراو را ستيجمع شدن چ
جعال  يواقف يخبر صد و چهل و ششم، بطائن

ا شود يد مهياز شما با يکيت کرده که يروا
ا کند يمه يريت خروج قائم و لو يبرا
شود تا قائمرا درک  يدوارم که عمرش طوالنيام

 يد به راويبا. کند و از او انصار او باشد
 .خواهد ينم يقائم انصار واقف :گفت

و هشتم،  چهل هفتم و صد و چهل خبر صد و
اند  ن نقل کردهيرکذابين و غياز کذاب يا عده

اسالم  :اند که حضرت رسول و امام صادق فرموده
بحال غربت  يب بود و بزوديدر ابتدا غر

و  يث را سنين حديا :د گفتيبا. گردد يبرم
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نقل  -صلى هللا عليه وسلم- عه از رسول خدايش
ن يو همچن. ستين يبوط به مهدمراند و  کرده

 .بر صد و پنجاهماست خ
اهل بصره  :ديگو يکم، ميخبر صد و پنجاه و 

 -صلى هللا عليه وسلم- پرچم رسول خدا يچون عل
د و حال آنکه برخالف يرا باز کرد قدمشان لرز

 .خ استيتار
پنجاه و سوم، خبر صد و پنجاه و دوم، 

پنجاه و چهارم، پنجاه و پنجم، پنجاه و ششم، 
، مکررات اخبار پنجاه و هفتم و پنجاه و هشتم

قائم  :حضرت صادق فرمود :ديگو يسابق است که م
رود تا حلقه کامل گردد،  يرون نمياز مکه ب

ده هزار،  :حلقه چقدر است؟ فرمود :گفتم
ل از چپ او، سپس يکائيل از راست او و ميجبرئ

در مشرق و  يد، پس احديپرچم به حرکت درآ
 و. ن پرچم را لعن کندمغرب نماند مگر آنکه آ

الخطاب و محمد بن سنان کذابان  ياز ابن اب
از  يقوم :ت کرده که حضرت باقر فرمودهيروا

ن يرختخواب مفقود شود و صبح کنند در مکه و ا
 148ة يدر آ(عزوجل است که  يهمان قول خدا

  :فرموده) سورة بقره
  )148: البقرة(﴾ أَْيَن َما َتكُوُنوا َيأِْت بِكُُم اللَُّه َجِميعاً﴿
جا آه باشيد، خداوند همه شما را هر آ«

 .»خواهد آورد]  در ميان[
 .شان اصحاب قائمنديکه ايدر حال

سورة بقره راجع  148ة يآ :ديسنده گوينو(
 ).امت است چنانکه مکرر گذشتيبه ق

ن يدر ب :ديگو يخبر صد و پنجاه و نهم، م
خود  يعه بر پشت بامهايآنکه جوانان ش

وجه خود را در ده ناگهان بدون وعده و تيخواب
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که اصال  يبطائن ؟ستيک يراو. ننديب يمکه م
 .امام قائم را قبول ندارد

 يک نفر واقفيت کرده يخبر صد و شصتم، روا
ه را آن حضرت راجع به ياز حضرت صادق که دو آ

 ندارد يچ ربطياصحاب قائم دانسته که ابدا ه
انعام است که  89ة يآ يکي. شميمگر با سر

  :ديفرما يم
﴾ نْ َيكْفُْر بَِها َهُؤالِء فَقَْد َوكَّلَْنا بَِها قَْوماً لَْيُسوا بَِها بِكَاِفرِيَنفَإِ﴿
 )89: األنعام(
پس به  شان به آن کفر ورزنديپس اگر ا«

م که به آن يرا گمارد يق به آن قوميتحق
 .»کافر نشوند

 :ندارد و کلمة يبه مهد يه ربطين آيو ا
بعثت  يه ابتدايآو مقصود . است يماض ﴾َوكَّلَْنا﴿

 يش کافر گشتند ولياز قر يارياست که بس
ر يران و سايگران و سپس مردم ايانصار و د

د يمالحظه کن شما. مان آوردنديشرق ا يکشورها
 يات قرآن بازين جعاالن چگونه با آيا

سورة مائده است که  54ةي يدوم، آ. اند کرده
ف حضرت رسول نازل شده است يدر اواخر عمر شر

 :ديفرما يست بلکه ميوط به قائم نو مرب
نبوده و هرگاه  يچ مؤمنيازمند هيخداوند ن

مان را ندانسته و به طرف باطل ين قدر ايمؤمن
ز يق نيروند، خداوند بندگان خوب و ال يوگمراه

کند و  يت ميشان را تقويخواهد داشت که ا
  :کند چنانکه فرموده ين مردم نااهل ميگزيجا

يَن آَمُنوا َمْن َيْرَتدَّ ِمْنكُْم َعْن ِدينِِه فََسْوَف َيأِْتي اللَُّه بِقَْومٍ َيا أَيَُّها الَِّذ﴿
: املائدة(﴾ ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَنُه أَِذلٍَّة َعلَى الُْمْؤِمنَِني أَِعزٍَّة َعلَى الْكَاِفرِيَن

54(. 
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ن خود يهر کس از شما از د ،نيمؤمن يا«
د که اوريرا ب يخدا قوم يبرگردد پس بزود

شان او را يدارد و ا يشان را دوست ميا
ن نرم دل و يدارند نسبت به مؤمن يدوست م
 .»ن سختنديبر کافر

ه را راجع به ابوبکر و ين آين ايمفسر
ان بر حکومت ياند که با شورش اصحاب او دانسته

-صلى هللا عليه وسلم- ن پس از رسول خدايو مرتد
 غمبريرا پس از پ يدولت اسالم، جنگ کردند و 

. پابرجا و مستقر نمودند -صلى هللا عليه وسلم-
. ستيه مربوط به اصحاب قائم نين آيو ابدا ا

اگر  ،مردم يا :ديست خدا بگوياصال ممکن ن
گر اصحاب يهزار سال د يتعاليد خدايمرتد شد

 !.کنند يآورد و با شما جنگ م يقائم را م
 :خبر صد و شصت و دوم، حضرت صادق فرموده

. کند ينه ميد حکم بدون بيايا بچون قائم م
تر و به قانون  شود او از جدش عالم يمعلوم م
صلى هللا - رسول خدا يآر. اعتناء است يجدش ب

قائم  يکند ول ينه حکم مي، با ب-عليه وسلم
 .نهيبدون ب

خبر صد و شصت و سوم، حضرت جواد فرموده که 
رو  ين طواف ما، مرديدر ب :امام صادق گفته

 يا ار ا قطع کرد و ما را به خانهبسته طواف م
و جنب کوه برد و در آن خانه با ما خلوت کرد 

ن خدا پس از پدرانش و يام يبارک هللا ا :گفت
 يو اگر خواه تو خبر بده يخواه ياگر م :گفت

تو سؤال کن و  يمن تو را خبر دهم و اگر خواه
مرا  ياز تو سؤال کنم، و اگر خواه ياگر خواه

ق کنم، يمن تو را تصد يخواهق کن و اگر يتصد
دوست  :ار با تو است، تا آنجا که گفتياخت

ن امت بود در يا يداشتم دو چشمت با مهد
ن يآل داود ب يرهايکه مالئکه با شمشيحال

ن ارواح کفار اموات را عذاب يآسمان و زم
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کنند اشباه آنان  يشان ملحق ميکنند و به ا يم
ورد و رون آيب يريا را، سپس شمشياز کفار اح

رها است، پس ير از همان شمشين شمشيا :گفت
باشم  ياس ميمن ال :خود را باز کرد و گفت يرو

نکه دوست يجهالت جز ا ياز تو سؤال نکردم برا
. اصحابت باشد يبرا ين گفتگو قوتيداشتم ا

نجا ين چه مقدار در ايبه ب :ديسنده گوينو(
. ن خدا خواندهيامام را ام -1 :خرافات آورده

با او خلوت  -3. اف او را قطع کردهطو -2
قوت اصحابش با او  يکرده و در حال خلوت برا

د يگفت با يکه اگر راست ميگفتگو کرده در حال
. در حضور اصحابش گفتگو کند که آنان بفهمند

 -5! آل داودند؟ يرهايمالئکه با شمش -4
رون آورده که از آنها است مگر يب يريشمش
اسم يگفته من ال -6. اس از آل داود استيال

اس تا زمان حضرت يبودن الکه زنده يدر حال
ن يا. از خرافات ضد قرآن است يکيصادق 

 يب اسالم قصديات جز تخرين جعليان از ايراو
ها متوجه  يتعجب است که مجلس يول. اند نداشته

 ).اند نشده
 :خبر صد و شصت و چهارم، حضرت صادق فرموده

صفت شده و ر يد، دوستان ما شيايب يمهد چون
. کشند يدشمن ما را لگدکوب و با دو دست م

 ).است يباق ينه تا زمان مهديشود ک يمعلوم م(
بن داهر که  خبر صد و شصت و پنجم، عمران

بوده که به خدا و  يست چه جا نوريمعلوم ن
ت کرده که مرد يمان نداشته، روايکتاب او ا

ا به يآ :به جعفر بن محمد گفت ينام و نشان يب
م؟ جعفر ين سالم کنيرالمؤمنيبعنوان ام قائم

 ين اسميرالمؤمنين امينه، ا :بن محمد فرمود
قبل  ين داده، احديرالمؤمنياست که خدا به ام

ده نشود مگر ين اسم نامياز او پس از او به ا
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م؟ يپس چگونه بر او سالم کن :او گفت. کافر
، سپس جعفر »ة هللايا بقيک يالسالم عل« :ييگو يم :فرمود

سورة هود را که  85ة ين محمد قرائت کرد آب
 :فرموده

 )86/ هود (   .﴾كُْم إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِنيَبِقيَُّت اللَِّه َخْيٌر لَ﴿
از (آنچه خداوند براى شما باقى گذارده «

، برايتان بهتر است اگر )هاى حالل سرمايه
 .»!ايمان داشته باشيد

ن چگونه اسالم را يرک به بيخوانندة ز يا
  :اند کرده يخراب و با قرآن باز

 يبه مهد يعنيچگونه به قائم  :ديگو يم -1
 يا زمان جعفر بن محمد، مهديم، آيسالم کن

 !.وجود داشته که به او سالم کند؟
 يعنين يرالمؤمنياو را بنام ام :ديگو -2

که يم در حالين اسم سالم کنيبه ا
است که  يست بلکه لقب کسين اسم نيرالمؤمنيام

باشد چه  ين امارت داشته باشد چه عليؤمنبر م
 .گريد بن حارثه باشد چه کس ديز

ده ين اسم ناميبه ا :جعفر بن محمد گفته -3
جعفر بن محمد متوجه  يعنينشده مگر کافر 

 .ستين اسم نيرالمؤمنينشده که ام
ن يرالمؤمني، امير از عليبه هر کس غ -4
ل مگر يند، او کافر است حال به چه دليگو

باز  حقه ين راويا. ن کفر استيت بر مؤمنامار
ن بوده که چون به عمر، يمقصودش ا

ن يا. اند، پس او کافر است ن گفتهيرالمؤمنيام
از  يکياست که  يندانسته که کافر کس يراو

. اسالم را منکر شود ياصول و فروع مسلمه ضرور
 .توان کافر گفت يو به هر کس نم
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، »هللا ةيا بقي« :در سالم به قائم بگو -5
مانده  ية او مهديان رفته و بقيا خدا از ميآ

 !.است؟
چ تناسب به ياز سورة هود را که ه يا هيآ -6

ه را يحال ما آن آ. قائم ندارد قرائت کرده
ة يآ. ن رسوا شوندين جعاليم تا ايکن يذکر م

ب به قوم خود ين است که حضرت شعيسورة هود ا
  :فرموده

كَْيالَ َوالِْميَزانَ بِالِْقْسِط َوال َتْبَخُسوا النَّاَس أَْشَياَءُهْم َوَيا قَْومِ أَْوفُوا الِْم﴿
َبِقيَُّت اللَِّه َخْيٌر لَكُْم إِنْ كُْنُتْم  * َوال َتْعثَْوا ِفي الْأَْرضِ ُمفِْسِديَن

  .)86 -85 :هود( ﴾ُمْؤِمنَِني
د يزان را تمام بدهيل و ميک ،قوم من يا«

د و يده يممردم را کم  يزهايبعدالت و چ
د که آنچه يو فساد مکن ين خرابکاريدر زم

از سرمايه ( بگذارد يشما باق يخدا برا
مان يشما بهتر است اگر ا يبرا )های حالل

 .»ديدار
بوده و به قوم  يفروش از کم يب نهيمقصود شع

که از کسب  يا و بهره ية کاسبيخود فرموده بق
 ير إلهيماند به تقد يم يشما باق يحالل برا

است و به آن  يشما بهتر از کم فروش يابر
ه چه ين آياحال . ديد و حرص نزنياکتفاء کن

 يب امام و مأموميدارد زمان شع يبه مهد يربط
ات قبل و يروانشان، و آياء و پينبوده جز انب

ة يب است چنانکه در آيبعدش همه صحبت از شع
ان يد از راويبا .﴾قَالُوا َيا ُشَعْيُب﴿ :ن آمدهيپس از ا

ه ين آيا جعفر بن محمد که ايآ :ديذاب پرسک
 يعني !؟ نعوذ باهللادهيفهم يرا قرائت کرده نم

ا يدانسته است؟ آ يهم نم يحضرت امام عرب
 يات چه هدفين رواياز ذکر ا يمذهب يعلما

 !!.دارند؟
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ت کرده مرد يخبر صد و شصت و ششم، روا
د ينام و نشان از حضرت ز يان بياز راو يمجهول
د يه و شهيام يه بنيام کرد عليقکه  يبن عل

آل محمد  يد و  او خود را قائم و مهديگرد
سورة حج  41ة يما مصداق آ :دانست و گفت يم
  :م که فرمودهيباش يم

الَِّذيَن إِنْ َمكَّنَّاُهْم ِفي الْأَْرضِ أَقَاُموا الصَّالةَ َوآَتُوا الزَّكَاةَ َوأََمُروا ﴿
  .)41: احلج(﴾ لُْمْنكَرِبِالَْمْعُروِف َوَنَهْوا َعنِ ا

 قدرت و آسانى آه اگر در زمين به آنان«
تمّكن دهيم نماز بر پاى دارند و زآات 
پردازند و به آار پسنديده فرمان دهند و 

 .»از آار ناپسند باز دارند
 ياثن يبه مهد يچه ربط نيا :ديسنده گوينو
و باز در خبر صد و شصت و هفتم . ه دارديعشر
نام و  يان بياز راو يمجهولکرده مرد  تيروا

که خدا (به بعد سورة فرقان  63ات ينشان که آ
شان را يکرده و اوصاف ا ديعبادالرحمن تمج از
ن يو ا(ا هستند يمقصود خدا اوص) ان کردهيب

و ) ستين ين اسالم انحصارياست و د يانحصارطلب
ت يام کرد هر کس اقرار به واليچون قائم ق

ا اقرار کند به يو شود  ينکند گردن او زده م
ن يت از اصول ديا واليآ :ديسنده گوينو(ه يجز

. شود ياست که هر کس منکر شد گردن او زده م
توان گردن زد  ين را هم نميتازه منکر اصول د

 8ة يدر سورة ممتحنه آ يتعال يرا خدايز
  :فرموده

ينِ َولَْم ُيْخرُِجوكُْم ِمْن ال َيْنَهاكُُم اللَُّه َعنِ الَِّذيَن لَْم ُيقَاِتلُوكُْم ِفي الدِّ﴿
 ﴾ِدَيارِكُْم أَنْ َتَبرُّوُهْم َوُتقِْسطُوا إِلَْيهِْم إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمقِْسِطَني

 .)8 :املمتحنة(



 بررسی دعای ندبه

و انصاف  ييکويشما را از ن يتعال يخدا«
که با شما جنگ يو عدالت نسبت به آن کفار

رون يتان بيها نکردند و شما را از خانه
را خدا يکند ز يو منع نم ياند، نه ننموده

 .»دارد يانصاف گران را دوست م
خبر صد و شصت و هشتم، باز سخن از قطع 

ن مردم يشان بيه و گرداندن ابيبنی ش يدستها
با . باشد يشان سارقند، مينکه ايو جارزدن ا

به رفته و خاک يش ينکه هزار سال است بنيا
 .اند شده

ادم، صد و خبر صد و شصت و نهم، صد و هفت
کم، صد و هفتاد و دوم و صد و يهفتاد و 

مسجد و  يهفتاد و سوم، باز سخن از چگونگ
 172و در خبر . مکررات است. ت هللا استيطواف ب

ف مسجد کوفه آورده ير در تعرياز قول حضرت ام
 يا از روغن و چشمه يا که در وسط آن مسجد چشمه

ن ياز آب است که مؤمن يا ر، و چشمهياز ش
ها چگونه در مسجد  ن چشمهيحال ا. آشامند يم

ان يد از راويند بايب ينم يکوفه است و کس
 يره مسجديدر ح :ديگو 173و در خبر . ديپرس

پانصد درب باشد که قائم و  يبنا شود که دارا
د يبا. امام عادل در آن نماز بخوانند 12

و . بنا شده است ين مسجديتاکنون که چن :گفت
 .ندارد بيعلم غ يجز خدا کس

خبر صد و هفتاد و چهارم، حضرت صادق به 
نکه قائم يشما بواسطة ا :عفور گفتهي يابن اب

د آنرا يد که شما نتوانيگو يثيشما حد يبرا
د و قتال يکن يد و لذا بر او خروج ميتحمل کن

ست به ين يحال کس. کشد يد و او شما را ميکن يم
 يمهد يمگر وقت :ديو امثال او بگو ين مجلسيا
 .عفور هنوز زنده استي يد ابن ابيايب

دارد  يخبر صد و هفتاد و پنجم، خرافات
 .167مانند خبر 
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خدا قائم  :ديگو يخبر صد و هفتاد و ششم، م
ن يبنابرا. کند ينقمت و عذاب مبعوث م يرا برا

 .د منتظر نقمت و عذاب خدا باشنديان نبايعيش
نقمت و  يد که مهديتواند بگو ينم يکس :نکته
ن يرا در ايز. نيکافر ياست، أما براعذاب 

ث که قبال ذکر شد، ين حديز مانند ايث و نيحد
صلى هللا - را در مقابل محمد رسول خدا يمهد

محمد رحمت خدا  :ديانداخته و گو -عليه وسلم
قائم نقمت  يرحمت مبعوث شد ول يبود و برا

 يبرا -صلى هللا عليه وسلم- البته محمد. خداست
 :ديگو يث مين حديدر ا يلکفار نقمت بود و

همه نقمت  يبرا يعنيست، يمانند محمد ن يمهد
 .است

نعوذ  :ديگو يخبر صد و هفتاد و هفتم، م
شه در مسجد سهله يقائم هم :باهللا امام فرموده

که خودشان  ييها ن قصهيپس ا :د گفتيبا. است
ر مسجد سهله ياند که قائم را در غ نوشته

بن  يزل او را علت که منساند همه دروغ ا دهيد
 !!.اند دهيابان ديار و امثال او در بيمهز

 يخبر صد و هفتاد و هشتم، از مرد مجهول
نقل کرده آنهم  ياديبنام احمد بن محمد اال

حجر  38ة يمرفوعه که در کمال ضعف است که آ
  :طان گفتهيکه خدا به ش

  )38- 37/ جر احل(﴾ ْعلُومِإِلَى َيْومِ الَْوقِْت الَْم * فَإِنََّك ِمَن الُْمْنظَرِيَن﴿
تا روز وقت  يشدگان تو از مهلت داده«

 .»معلوم
ام قائم يست بلکه روز قيامت نيق ﴾َيْومِ الَْوقِْت الَْمْعلُومِ﴿

زند  يرد و گردنش را ميگ ياست که قائم او را م
طان است يش. اجل يمنتها ﴾َيْومِ الَْوقِْت الَْمْعلُومِ﴿ :ديو گو

شما را به خدا . شدام قائم بايکه روز ق
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 يات قرآن بازيشان با آيد چگونه ايمالحظه کن
 .اند کرده

ان يابن ظب ينهم، راو خبر صد و هفتاد و
 ين راويث است که حضرت رضا هزار مرتبه ايخب

ت کرده ينجا روايرا لعن نموده بهرحال در ا
دان کوفه و با دست و پا يد در ميآ يکه قائم م

د، پس يبکن :ديکند و گو يم ياشاره به محل
کنند و دوازده هزار زره و دوازده هزار  يم

آورند و  ير و دوازده هزار کاله خود در ميشمش
ال ين جعال خيا. پوشانند يم يبه دوستان مهد
زره و کاله خود به درد  يکرده زمان مهد

 .ن کار نکرده استيعقل او بهتر از ا. خورد یم
 از بدر يخبر صد و هشتادم، ابن فضال واقف

 15تا  11ات يت کرده که آيل مجهول روايبن خل
که مربوط به نزول عذاب خدا بر (اء يسورة انب

 يچ ارتباطين است و هاندگيگذشتگان وعبرت آ
ا يگو. باشد يمربوط به قائم م) به قائم ندارد

و . کند يخبر از قرآن معرف يخواسته امام را ب
  :نستيات ايآن آ

 *ٍة كَاَنْت ظَاِلَمةً َوأَْنَشأَْنا َبْعَدَها قَْوًما َآَخرِيَن َوكَْم قََصْمَنا ِمْن قَْرَي﴿
ا إِلَى لَا َتْركُُضوا َواْرجُِعو *فَلَمَّا أََحسُّوا َبأَْسَنا إِذَا ُهْم ِمْنَها َيْركُُضونَ 
ا ظَاِلِمَني قَالُوا َياَوْيلََنا إِنَّا كُنَّ *َما أُْترِفُْتْم ِفيِه َوَمَساِكنِكُْم لََعلَّكُْم ُتْسأَلُونَ 

  ﴾فََما َزالَْت ِتلَْك َدْعَواُهْم َحتَّى َجَعلَْناُهْم َحِصيًدا َخاِمِديَن *
 )15- 11/ اء ينبألا( 

م يرا که درهم شکست يا هيار قريو چه بس«
که اهل آن ستمگر بود و پس از آن قوم 

م، پس چون عذاب ما يد آورديگر را پديد
ارشان يرا احساس کردند ناگهان از د

 يد به سويد و برگرديزيختند، مگريگر يم
داده شده بود  يآنچه در آن به شما فراخ
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د، يشو يخود تا بازرس يمسکنها يو به سو
م يبر ما که ما ستمگر بود يوا يا :گفتند

شان را يشان بود تا اين ندايپس همواره ا
 .»ميدرو شده و خاموش نمود

ات راجع ين آيا :حضرت باقر فرموده :ديو گو
کنند،  يروم فرار م يه است که به سويام يبه بن
م تا يده يشما را راه نم :نديان گويو روم
د و يزان کنيب به گردن آويد و صليشو ينصران

اصحاب قائم آنان را  يکنند ول ين ميآنان چن
 يرند و بعد از آنکه گنجهايگ يان پس مياز روم

ر يشوند، آنان را با شمش يآنان را صاحب م
ه يام يان خبر ندارند که بنيون رايا. کشند يم

 شد و فعال يو دولتشان هزار سال قبل متالش
 .رنديرا بگ شان آنيندارند تا ا يآنان گنج

کم و صدو و هشتاد و يخبر صد و هشتاد و 
 .ستين يدوم، راجع به مهد

ت يکذاب روا يخبر صد و هشتاد و سوم، راو
د آمده که در  ح ث لوح خبر ميحد رکرده که د
 :ميگوئ يو م. شود تا آخر ين خارج مآخرالزما

نشانة کذب  30خبر لوح جابر دروغ است و حدود 
در آن است مراجعه شود به کتاب خرافات وفور 

 .شکن و کتاب بت
خبر صد و هشتاد و چهارم، صد و هشتاد و 
پنجم، صد و هشتاد و ششم، صد و هشتاد و 
هفتم، صد و هشتاد و هشتم و صد و هشتاد و 

است  -صلى هللا عليه وسلم- ول خدانهم، خبر رس
دانستند و  يدوازده امام که خود ائمه نم يبرا

اصحاب خاص ائمه خبر نداشتند و از مجعوالت 
ل مراجعه شود به يتفص يبرا. قرن سوم است

 .کتاب عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول
اسالم است و مربوط  يخبر صد و نودم، در معن

 .نبوده است يبه مهد
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 177کم، همان مکررات خبر يو نود و خبر صد 
 .است

حضرت باقر  :ديگو يخبر صد و نود و دوم، م
رة رسول يام کند به سيقائم اگر ق :فرموده

د يبا. کند يعمل م -صلى هللا عليه وسلم- خدا
قائم به حکم  :ديگو يکه م يپس آن اخبار :گفت

 .کند، باطل بوده است يآل داود عمل م
 يسياجع به حضرت عخبر صد و نود و سوم، ر

 .ستيبوده و موافق قرآن ن
در  :ديگو يخبر صد و نود و چهارم، م

و درندگان با هم  يوانات موذيآخرالزمان ح
 يوانات گزنده گزندگيکنند و سموم ح يصلح م

. و افسانه است ين برخالف سنت إلهيندارد و ا
ک خبر از قلم انداخته، و ينجا يدر ا يومجلس

 .را آورده است 196ارة ، شم194پس از شمارة 
قائم هر گاه  :ديگو يخبر صد و نود و ششم، م

ن يخارج شود پس از هزاران سال جوان است، و ا
  :ديفرما يس است که ميسورة  68ة يبرخالف آ
  .)68 :ـسي( ﴾َوَمْن ُنَعمِّْرُه ُنَنكِّْسُه ِفي الَْخلْقِ أَفَال َيْعِقلُونَ﴿
م، در يرا که به او عمر دراز ده يهر کس«

در او نقص و  يعني(مش يگردان ينش برميآفر
ا به عقل ي، آ)ميد آوريپد يضعف و پژمردگ

 .»ابندي يدر نم
در  ياند و حضرت عل نيو همة افراد بشر چن

 :سدينو يت خود مينهج البالغه در وص 31نامة 
 ُدونَ  أََجلِي بِي ْعَجلَ يَ  أَنْ  قَْبلَ  ِمْنھَا ِخَصاالً  َوأَْوَرْدتُ  إِلَْيَك، بَِوِصيَّتِي بَاَدْرتُ «

 فِي نُقِْصتُ  َكَما َرْأيِي فِي أَْنقُصَ  أَنْ  أَوْ  نَْفِسي، فِي بَِما إِلَْيكَ  أُْفِضيَ  أَنْ 
ت عجله ين وصي، من به نوشتن ايعني. »ِجْسِمي

ا در ينمودم قبل از آنکه مرگم فرا رسد 
دا شود چنانکه در يپ يم نقصانيشه و ردياند

 .ه استافتيجسمم نقصان راه 
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چون قائم  :ديگو يخبر صد و نود و هفتم، م
ن در کوفه يداخل کوفه شود تمام مؤمن

گر مؤمن يا ديدر تمام دن يعني. باشند يم
و . ان استيات راوين از جعليو ا .ستين

هشتم صد و نود  ن است خبر صد و نود  ويچن هم
 .و نهم

که قائم  ياول کار :ديستم، گويخبر دو
آورد و آتش  يرون ميقبر ب ن را ازيخيکند ش يم
و . که در اسالم نبش حرام استيزند در حال يم

شود  يمعلوم م. کميست و ين است خبر دويهم چن
ان با شوکت اسالم وعظمت خلفاء مخالف ين راويا

دة يمگر عق :ديشان پرسيد از ايبا. اند بوده
ن هنوز در قبرشان يخين است که بدن شيشما ا

 .تر و تازه است؟
د يف و تمجيتعر يست و دوم، مقداريخبر دو

د يکرده از اصحاب قائم و بعد گو يمداح يعني
شان نازل شده که يحجر، در وصف ا 75ة يآ

  :فرموده
 .)75 :احلجر(﴾ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآياٍت ِللُْمَتَوسِِّمَني﴿
هائي  همانا در اين موضوع هرآينه نشانه «

 .»براي اهل فراست است
به قائم و  يچ ارتباطيه هين آيکه ايدر حال

ات يه و آين آيرا اوال، ايز. اصحاب او ندارد
قبل و بعد آن راجع به هالکت قوم لوط است که 

ن قوم ير و رو شدن سرزمين زيدر ا :ديفرما يم
رکان يز يقدرت خداست برا يها لوط، نشانه

  :چنانکه فرموده
اِلَيَها َساِفلََها َوأَْمطَْرَنا َعلَْيهِْم فََجَعلَْنا َع *فَأََخذَْتُهُم الصَّْيَحةُ ُمْشرِِقَني ﴿

/ جر احل( .﴾إِنَّ ِفي ذَِلَك لََآَياٍت ِللُْمَتَوسِِّمَني *ِحَجاَرةً ِمْن ِسجِّيلٍ 
73-75( .  
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شان را فرا گرفت در يحه ايپس آن ص«
آن را  يشدند، پس باال يکه داخل روز ميحال
 يشان سنگهائيم و بر اير آن قرار داديز

ن يم، همانا در ايل بارانداز سنگ گ
اهل  يبرا يهائ نه نشانهيموضوع هر آ

 . »فراست است
را هالک  يست خدا قومين معقول نيا ايثان

 يرا فقط عبرت قرار دهد برا کند و آن
د هزاران سال بعد يکه وجود ندارند و شايکسان

  .ستين يات قرآن انحصارياصال آ. نديبوجود آ
 ير مهدآن قد :ديست و سوم، گويخبر دو

از  يرسد، مرد يکشد که خون به ساق پا م يم
ن يکند که چرا ا يراد ميبه او ا يشان مهديخو

زد يخ ياز دوستان برم يکي، يکش يقدر مردم را م
. زنم يساکت باش و گرنه گردنت را م :ديگو يو م

از رسول  يقائم ورقة عهد ين هنگام مهديدر ا
که  آورد يرون ميب -صلى هللا عليه وسلم- خدا

دستور داده من  -صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا
ات قرآن که يپس آ :ميگوئ. ن قدر کشتار کنميا

ز خدا يو ن. فرموده چه باشد ياز قتل ناحق نه
  :فرموده است که 33ة يسورة اسراء آ در

 )33: سراءاإل(﴾ فَال ُيْسرِْف ِفي الْقَْتلِ﴿
اسراف  نبايد در آشتن )وارث مقتول(پس «

 .»ه روى آندزياد و
 .ستيز نيکه اسراف در قتل جا

حال چگونه . گر محمد حق اکراه ندارديو د
عهد کرده و دستور داده برخالف کتاب  يبه مهد

را تابع قرآن  يمگر شما مهد. خدا عمل کند
 !!.د؟يدان ينم

آن قدر از  :ديگو يست و چهارم، ميخبر دو
کشد که چند فرسخ به خارج شهر  ينه مياهل مد

ان از کشتار ين راويشود ا يمعلوم م. درس يم
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د و به آن عشق و عالقه يآ يمردم خوششان م
 .دانند يرا مدح امام م دارند که آن

 ياني، سفيمهد :ديگو يست و پنجم، ميخبر دو
و لشکر او را در کوفه بواسطة قتال همه را 

ست و ششم، و قبال ياست خبر دون يکشد و همچن يم
د يبا. ر شده استنها ذکيمانند ا يز خبرين

اند  که بتواتر نقل کرده يپس آن اخبار :گفت
ن فرو يداء به زميو لشکرش در ب يانيکه سف

ن بحار ذکر شده، همه دروغ يروند و در هم يم
 است؟

حضرت باقر  :ديگو يست و هفتم، ميخبر دو
 يکند که بعض يحکم م يائيبه قضا يمهد :فرموده

بول راد کرده و قياز اصحاب خودش به او ا
زند و تا  يکنند و او گردن همة آنان را م ينم

راد يچهار مرتبه هر قوم که بر او انکار و ا
رة ين سيا ايحال آ. کشد يکند همه را م يم
 .رة متکبران و جبارانيا سيامبران است يپ

 :ست و هشتم، حضرت صادق فرمودهيخبر دو
شناسد که او  يد ميقائم هر کس در حضورش آ

-  رسول خدا يول :ميگوئ!. حا طاليصالح است 
مأمور شد که در سورة  -صلى هللا عليه وسلم

  :دياحقاف بگو
 .)9: حقافاأل(﴾ َوَما أَْدرِي َما ُيفَْعلُ بِي َوال بِكُْم ...قُلْ ﴿
دانم با من و شما چه  من نمي: ... بگو«

 .»خواهد شد
ات يگر که همه برخالف روايات ديز آيو ن

 .نجا استيا
الجارود  ياب :ديگو يهم، مست و نيخبر دو

و  :ث که مورد لعن امام بوده گفتهيف خبيضع
د يبا. شود يم يت کرده که به قائم وحيروا
که در نهج (را  ين شما عليپس بنابرا :گفت

، به يعني. يختم به الوح :البالغه فرموده
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ختم شد و  يوح -صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا
، )طع شدق يبرفتن او اخبار آسمان :فرموده

 .ديقبول ندار
چون قائم خروج : ديگو يست و دهم، ميخبر دو

ر و ير از شمشيکرد با مردم عرب و فارس، غ
با مردم  :د گفتيبا .ندارد يا کشتن معامله

ن يو در ا!. ور؟و فرانسه زبان چط يسيانگل
د منتظر يران که فارس است نبايصورت مملکت ا

 .او باشد
 ينيهر کس زم :ديگو يازدهم، ميست و يخبر دو

قائم که  يول. ا کند، خراج آنرا بدهديرا اح
ر يآنان را بزور شمش ينهايآمد تمام زم

د که امام يخواهد بگو يم ين راويا. رديگ يم
 .ستين يتابع مقررات اسالم

 200ست و دوازدهم، بر ضدخبر يخبر دو
کند آن است که  يکه قائم م ياول کار :ديگو يم

آورد که  يرون ميا به تورات رياز غار انطاک
گر يو د. مان استيو خاتم سل يموس يدر آن عصا

 ر ويکه تقص يمرد يفرستد به سو ينکه ميا
کشد،  ياو شناخته نشده و او را م يبرا يگناه

کند در خانة خود  يجرئت نم ينکه کسيا يحت
ه اوخبر دهد يوار عليد مبادا ديبگو يسخن

ار مستبد يبس يمهد :ديخواسته بگو يراو(
ن يماند جز د ينم ينيد :ديگو يو بعد م). ستا

سورة مائده  64و  14ات ين برخالف آيمحمد و ا
است که فرموده کفر و شرک و کفار تا روز 

ن يشود ا يمعلوم م. خواهند بود يامت باقيق
ا با قرآن عناد ياطالع و  يان از قرآن بيراو

 .اند داشته
در زمان  :ديگو يزدهم، ميست و سيخبر دو

گر را از مشرق و مغرب يکدين يمؤمنقائم 
ان خبر نداشته که هنوز ين راويا(نند يب يم
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گر را و صورت يکدي يامده مردم صداين يمهد
 ينند و حتيب يگر را از شرق و غرب ميکدي

ن امر ينند و ايب يگر را ميکديز يکفار ن
ن ين ايبنابرا. ن نداردياختصاص به مؤمن

رکت ندارد بلکه بب يبه مهد يموضوع ربط
 ).شرفت علوم کفار استيپ

ست و چهاردهم، مکرر اخبار سابقه و يخبر دو
شر اهل خدا ما را از . مشتمل بر چند دعا است

. نجات دهد يما را از کتب خراف  خرافات و ملت
ح يصح يبحار، و خبر 52تمام شد جلد . و السالم

افت يا قرآن باشد در آن يکه مطابق عقل و 
توانند و  ين نميز اسازان بهتر ا مذهب. نشد
 .اند دا نکردهيق پيتوف
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 بحار 53و أّما جلد 
 

ت المفضل بن يکون عند ظهوره بروايباب ما 
 عمر

ت مفضل بن يشود بروا يم يآنچه نزد ظهور مهد
 عمر

اد کند يخواسته حجم کتاب خود را ز يمجلس
اد ين باب را زيلذا آمده بعنوان خبر مفضل، ا

ک خبر يت است از ن باب عباريکرده که تمام ا
از مفضل که اّوال مطالب آن، جمله جمله  يطوالن

ا، يثان. گر آمده استيد يغالبًا در بابها
از او ذکر شود ندارد  ينکه خبرياقت ايمفضل ل

و فاسد  يعه او را غاليرجال ش يرا علمايز
 ياو کوف :ديگو ينجاش. اند المذهب خوانده

فته باشد و گ يه ميفاسد المذهب مضطرب الروا
بود که امام را  يبه مذهب خطاب شده که او

دانستند و بر  يخدا و تمام محرمات را حالل م
و  يوممقان يعالمة حل. ستين ياو اعتماد

گو و  اند که او مزخرف گران همه ذکر کردهيد
مردم حجت قرار داده،  ياو را برا .است يخطاب

ا يدارند او را حجت بدانند و  يان چه حقيعيش
ا قرار دادن حجت از طرف ي، آ!!ند؟حجت بخوان

ر بدست يا خي باشد و يخدا و به جعل او م
که در سورة نساء  يتعال يخدا!. است؟ان يعيش
پس از  يمردم حجت يبرا :ديفرما يم 165ة يآ

شان يکه ا -عليه السالم- يو عل. ستياء نيانب
 90دانند در خطبة  يرو او ميخود را پ

نا يتمت بنب« :ديفرما يه مين آيالبالغه موافق ا نهج
صلى - محمد يغمبري، بواسطة پيعني. »محمد حجته

ا به آمدن او حجت خدا تمام يو  -هللا عليه وسلم



 فهرست مطالب

صلى هللا - پس از رسول خدا يگر کسيد و ديگرد
 .ستيحجت ن -عليه وسلم

ن باب پرداخته است به باب يپس از ا يمجلس
گران از جمله يرجعت، و چون باب رجعت را د

شاگرد  يد تنکابنيفر يآقا يعالم ربانمرحوم 
نوشته و جواب  يبطور کاف يعت سنگلجيمرحوم شر

را  م و آنيکن يم يگر ما خودداريداده است، د
 .ميکن يمکرر نم

تأسف است که چرا ملتها همواره  يبس يجا
گول خورده و بدنبال فکر و تعقل نرفته و عقل 

که  يمثًال خدائ. اند نداختهيخود را بکار ن
شان را غرق نعمت نموده و همه جا حاضر و يا

 :ز قادر است و خود فرمودهيناظر و به همه چ
د که من از رگ گردن به شما يمرا بخوان

د که ياز من حاجت بخواه :کترم، و فرمودهينزد
من از هر کس به شما مهربانتر و به حال شما 

را گذاشته و از بندة  ييخدان يچن. آگاهترم
ا او يطلبند و گو يمدد ما ياو حاجت و  يفرض

کتر يتر و مهربانتر و نزد را از خدا آگاه
» يدرکنأ يا مهدي«و لذا !! دانند؟ يم
ا شرک به خدا را که آن همه يگو. نديگو يم

 يز بدياء با آن مبارزه کردند چيانب
ان امور و يگر متصديو از طرف د. دانند ينم

خورند  يکه از دسترنج آنان نان م يزمامداران
آنان باشند بعکس همواره رخواه يد خيو با

، يرخواهياند، و در عوض خ آنان را گول زده
اند  شان را در جهل و خرافات نگاه داشتهيا

 گول زدن ملت خود يز براين يچنانکه پهلو
کمر مرا بسته  يامام زمان مهد :گفت يهمواره م

مرا گرفته  ين افتادم مهديوچون از اسب به زم
گول  يگر برايد يا و عده!!. و حفظ نموده است

  زدن 
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