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 به نام خداوند بخشنده مهربان

  :ى مرکزمقدمه

ســـپاس از آِن پروردگـــار جهانيـــان اســـت، و درود 

ــر رسور و ــالم ب ــاک  س ــدان پ ــد و خان ــا، حمم ــامرب م و پي

 .طاهر ايشان و

، بــه ¨هــای ختصصــی امــام مهــدی  مركــز پــژوهش

ــاطع  ــامعيل گ ــد اس ــون امح ــث پريام ــزايش مباح ــال اف دنب

هـای او كـه بـيش از پنجـاه ادِّعـای باطــل  ادِّعاهـا و دروغ و

دليــل اســت، پاســخ بــه ايــن ادِّعاهــا را رضوری  و بــی

ــت ــته اس ــت . دانس ــذكر اس ــه ت ــه آن الزم ب ــواب ب ــه ج ك

ــی و ــه معنــای علم ــت؛  ســخنان، ب منطقــی بــودن آهنــا نيس

ــگ، دروغ،  ــب، نرين ــا تقل ــراد تنه ــای آن اف ــه ادِّعاه ــرا ك چ

ــليقه ــورد س ــرتاء و برخ ــرتين  اف ــت و هب ــات اس ــا رواي ای ب
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ــن امــر  ــر اي ــل ب ــد اســامعيل(كتاهبــای دلي ــريوانش  و) امح پ

 بــه دليــلايــن افــراد بلكــه رد و پاســخ بــه ادِّعاهــای . اســت

گـري برخـی افـراد ضـعيف  توانـد دامـن شبهاتی است كه می

هــا  ای توضــيحات، روشــنگری شــده و در نتيجــه پــاره

ــزد  و ــان مبــانی را ســبب گــردد كــه راه و روش علمــی ن بي

مهه مردم به صورت عـام و شـيعيان بـه شـكل ويـژه، بـر آن 

 .تكيه دارد

) امحـد اسـامعيل(عالوه بـر ايـن، افـرادی كـه فريـب 

ــورده و از ــرده را خ ــريوی ك ــل  او پ ــا دلي ــد ب ــز باي ــد ني ان

را يـارای ايـن ايـن افـراد برهان روبرو شوند تـا كسـی از  و

پروردگـارا چـرا بـراى مـا پيـامربى بـيم  :نباشد كه بگويـد

ــا از  ــاوردی ت ــدايتگر را ني ــی ه ــتادى و راهنامي ــده نفرس دهن

 آيات تو پـريوى كنـيم پـيش از آنكـه ذليـل و رسـوا شـويم

 .١): طه(

هـــای مركـــز  ايـــن رو، در كنـــار ديگـــر فعاليـــتاز 
                                                             

 .ص  ،ج  اقبال اعامل .١
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ــژوهش ــدی  پ ــی امــام مه ــای ختصص ــبهات،  ¨ه در رد ش

صـدی (از طريق سايت اينرتنتـی، فضـای جمـازی و نشــريه 

، انتشـار ايـن كتابچـه نيـز در رد بـر فعاليتهـا و ديگر) املهدی

ــا اهــل  ای از حلقــه امحــد اســامعيل، حلقــه هــای برخــورد ب

 .شود بدعت و انحراف حمسوب می

ــق را  ــر ح ــدمی ب ــت ق ــق ثاب ــال توفي ــدای متع از خ

ــده قلــب. خواســتاريم هــای مــا را  هــا، دل ای دگرگــون كنن

 .بر دينت ثابت بدار

 مدير مركز

 سيد حممد قبانچی





  

  

  

  پیشگفتار مترجم

ری، مشهور به امحد احلسن، از دّجـاالن، ـامحد اسامعيل بص

ــّيادان ــو  ش ــن عص ــني اي عيان دروغ ــدَّ ــتـم ــريه . ر اس او از عش

كمـرت از دو دهـه پـيش ادِّعاهـای و  ره اسـتـالبوسيلم استان بصـ

 .ناروای خويش را در عرصه مهدوی آغاز كرده است

آغـاز  ¨ نامربده، از ارتبـاط بـا امـام زمـانادِّعاهای 

عی مــذكور خـود را فرزنــد امـام عصــ و شـد ر، ـســپس مـدَّ

ــدی  ــی موعــود، مه ــهيامن ــه  اول از مهــديان دوازده گان ای ك

ــان ــام زم ــس از ام ــل او پ ــدار باط ــه پن ــت  ¨ ب ــه حكوم ب

نائـب خـاص امـام زمـان و  فرسـتاده و رسـند، جانشـني می

ـــت ـــوم. دانس ـــود را معص ـــني خ ـــمو  او مهچن  دارای عل

ــت  و ــل بي ــالح اه ــيزدهمس ــام س ــام و  ، ام ــّی ام وص

 .كند نيز قلمداد می ¨ زمان
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ــرياث ــن م ــب  اي ــان دار مكت ــالی چن ــلمغانی، در ح ش

 كند كه در حـّد يـک فـرد عـاّمی هـم از اسـالم ادِّعاهايی می

ــداردو  ــالع ن ــرآن اط ــدن و  ق ــی در خوان ــای او حتّ خطاه

 .ی قرآن نيز بی شامر است آيات ساده

هــای ايــن  در حــدود كمــرت از دو دهــه كــه از فعاليــت

ــی  مقــاالت بســياری در نقــدو  گــذرد، كتــب جريــان م

. ای باطــل آن بــه نگــارش در آمــده اســتبررســی ادِّعاهــ و

در نجــف  ¨ هــای ختصصــی امــام مهــدی مركــز پــژوهش

ـــت كـــه پيشـــينه ای درخشـــان در  ارشف، از مراكـــزی اس

عی مهدويت دارد  .پاسخ به شبهات اين مدَّ

از مجله آثاری كـه ايـن مركـز در دفـاع از عقائـد حّقـه 

 الــردُّ (ی  ی عاملانــه توفيــق نشـــر آن را يافتــه اســت، جمموعــه

اسـت كـه ده كتـاب كـم حجـم را ) الساطع عٰىل ابـن گـاطع

ــود ــی ش ــامل م ــاب. ش ــه از كت ــب، برگرفت ــن كت ــای  اي ه

مفصلی هستند كه نويسـندگان حمـرتم آهنـا بـه تفصـيل در رد 

برخـی از آن آثـار را نيـز مركـز و  انـد امحد اسـامعيل نگاشـته
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منتشـــر ســاخته  ¨هــای ختصصــی امــام مهــدی  پــژوهش

 .است

ــيش رو ــه پ ــابی ك ــت، كت ــی اس ــدگان گرام ی خوانن

ــني ــه دمه ــر از جمموع ــت اث ــاره اس ــورد اش ــنده . ی م نويس

اثـر  فاضل اين كتاب، اسـتاد شـيخ علـی آل حمسـن اسـت و

ــد  ــاحش امح ــای ف ــان برخــی از خطاه ــد بي ــه قص خــود را ب

اهـل بيـت  ری، در موضـوع مقامـات انبيـاء وـاسامعيل بصـ

 مهچنني فقه شيعی به نگارش در آورده است و. 

اســـامعيل كـــه معلومـــات او در مطالـــب امحـــد 

تـرين طـالب حـوزه كـه  معارف دينی، نـه تنهـا از مبتـدی و

ــم  ــت، در فه ــرت اس ــب كم ــه مرات ــز ب ــان ني ــوام مؤمن از ع

ــت و ــل بي ــات اه ــی و مقام ــامربان اهل ــه  پي ــني در فق مهچن

شيعی، مرتكـب خطاهـايی فـاحش شـده كـه برخـی از آهنـا 

قيــده گــواه فســاد ع رصاحتــًا خــالف رضوريــات مــذهب و

 .اوست
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دهـد كـه ايـن مـّدعی  اين خطاها، آشـكارا نشـان مـی

مهــــدويت، خــــود رسشــــار از  عصــــمت و امامــــت و

اشتباهاتی غري قابل چشـم پوشـی اسـت كـه از مبتـديان نيـز 

ايـن خـود گـواه دروغ بـودن ادِّعـای اوسـت  زند و رس نمی

 .مال خواهد كرد حيله او را بر مكر و و

خواننـدگان گرامـی بـه رو،  كتـاب پـيش ی با مطالعـه

عی دروغــني  داوری منصـفانه دربــاره ی شخصــيت ايـن مــدَّ

اميد كـه ايـن اثـر در پيشـگاه قطـب عـامل . خواهند پرداخت

 .دافتمرضّی و  امكان مقبول

*   *   * 



 

 

 

هـای صـوتی  فايـل هـا و هـا، بيانيـه ی كتاب با مشاهده

ــد  ــه امح ــوب ب ــيار از منس ــواردی بس ــاطع، م ــامعيل گ اس

ــرتين  ــی كم ــه حت ــت ك ــواهيم ياف ــاحش را خ ــتباهاتی ف اش

شـوند، چــه رسـد بـه امــام  طـالب علـم نيـز دچــار آن نمـی

معصوم كه امحد اسامعيل چنـني مقـامی را بـرای خـود ادِّعـا 

نظـر بـه زيـادی آن مـوارد، تنهـا بـه ذكـر برخـی از . كند می

 .شود میها در چند دسته خمتلف اكتفا  نمونه

  :اشتباهات احمد اسماعیل در مقامات پیامبران

هـای امحــد اسـامعيل، خطاهـايی فــاحش در  در كتـاب

خصوص مقامـات برخـی از پيـامربان اهلـی وجـود دارد كـه 

 :شود هايی از آن اشاره می به نمونه

امحد در كتـاب املتشـاهبات ادِّعـا كـرده كـه پيـامرب  - 
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 از خــدای بــه خــدايانی غــري رت ابــراهيم ـخــدا حضــ

 :او در اين زمينه گفته است. متعال معتقد بوده است

ــامن( ــوت آس ــه ملك ــامی ك ــراهيم  هنگ ــرای اب ــا ب ه

نـور قـائم را ديـد گفـت ايـن پروردگـار مـن  گشوده شـد و

هنگــامی كــه نــور علــی را ديــد گفــت ايــن  اســت، و

ــت ــن اس ــار م ــد  و ،پروردگ ــد را دي ــور حمم ــه ن ــامی ك هنگ

ابــراهيم نتوانســت . گفــت ايــن پروردگــار مــن اســت

هـا بنـده هسـتند، مگـر پـس از آن كـه  تشخيص دهد كه ايـن

غيبتشـان از  افـول آنـان و حقايق آهنا بـرايش كشـف شـده و

بازگشتشــان بــه منيّــت در حلظــاتی آشــكار  ذات اهلــی و

ــت ــالق . گش ــه خ ــراهيم ب ــه اب ــود ك ــام ب ــا در آن هنگ تنه

ی  دانســت كــه معصــومان ســاخته هــا توجــه كــرده و آســامن

باشــند، مهــان  ی آنــان مــی خملوقــات ســاخته ســتند وخــدا ه

 .١)طور كه در حديث از ايشان روايت شده است

                                                             

 .، ص  املتشاهبات ج .١
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رت ابــراهيم ـترديـدی نيســت كــه پيــامرب خــدا، حضــ

بــاالتر از ايــن اســت كــه مرتكــب چنــني خطــای  تــر و آگــاه

ــه  ــاد ب ــات، اعتق ــی حلظ ــه در برخ ــده و اگرچ ــی ش بزرگ

ــه غــري از خــدای متعــال داشــته باشــد ــه . خــدايانی ب چگون

اعتقـاد  ممكن اسـت كـه ابـراهيم نـوری را در آسـامن ببينـد و

سـپس نـور ديگـری را ببينـد از  به خدايی آن نور پيدا كنـد و

معتقـد شـود كـه ايـن نـور  ی آغازين خود بـازگردد و عقيده

ـــور ســـومی را  دوم مهـــان پروردگـــار اوســـت، ســـپس ن

اش چنــني شـود كــه ايــن نــور ســوم  عقيــده مشـاهده كنــد و

 !؟خدای اوست

عـالوه بـر ايــن، اساسـًا كـالم امحــد اسـامعيل خمــالف 

ظــاهر آيــات رشيفــه اســت؛ چــرا كــه خــدای متعــال 

ــی ــد م ــاند : فرماي ــب او را پوش ــاريكی ش ــه ت ــامی ك هنگ

گفــت ايـــن خــدای مـــن  ای را مشــاهده كـــرد و ســتاره

ــت؟ ــی ،اس ــد وم ــه : فرماي ــد ك ــاه را دي ــه م ــامی ك هنگ

 ،اسـت؟شـكافد گفـت ايـن خـدای مـن  ی افق را می سينه
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هنگـامی كـه خورشـيد را ديـد كـه سـينه افـق : فرمايد ومی

شكافت گفـت ايـن خـدای مـن اسـت؟ ايـن بـزرگرت  را می

 ). -: نعاماأل( !است

شـود كـه خـدای متعـال در قـرآن چنـني  مشاهده مـی

خورشـيد  سـپس مـاه و ای و آورده كه ابـراهيم ابتـدا سـتاره

كـه ابـراهيم نورهـايی را ديد؛ اما امحد اسـامعيل ادِّعـا كـرده 

 .خورشيد نديده است ماه و ستاره و را ديد و

ــه  ــرد ك ــا نك ع ــز ادِّ ــراهيم هرگ ــر، اب ــب ديگ از جان

تنهـا  و! عقيده دارد كـه ايـن خملوقـات پروردگـار او هسـتند

! ايـن پروردگـار مـن اسـت؟ :پرسش گفـت از باب انكار و

منظورش چنـني بـود كـه آيـا ايـن پروردگـار مـن اسـت؟  و

بـه عبـارت ديگـر  و ،هيم استفهام انكـاری بـودهپرسش ابرا

آيـا : گويـا چنـني گفتـه اسـت ی خـود پرسـيده و از شنونده

 !گويی كه اين پروردگار من است؟ می

 :فرمايد ی رشيفه قرآن كه می آيه

 ٰ
َ

ناهـــا إِبْـــراِهيَم �
ْ
�
َ
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 ــر ــراهيم در براب ــه اب ــه ب ــود ك ــا ب ــل م ــا دالي ــومش اينه ق

كنـد كـه آن  بـه روشـنی داللـت مـی ،): األنعـام( داديم

چــه ابــراهيم گفــت در مقــام احتجــاج بــا قــوم خــود بــوده 

ــني  ــامعيل چن ــد اس ــت امح ــري نادرس ــق تفس ــا طب ــت، ام اس

 .نخواهد بود

ايــن مطلـــب در روايـــات رشيفـــه نيـــز وارد شـــده 

شـيخ صـدوق بـه سـند خـود از علـی بـن حممـد بـن . است

 :ه استجهم چنني روايت كرد

ـــ ـــس م ـــه أمون در جمل ـــالی ك ـــدم در ح ـــارض ش ح

أمون مـ. نـزد او بـود حرضت علی بـن موسـی الرضـا 

ــا شــام : بــه ايشــان عــرض كــرد ای فرزنــد رســول خــدا، آي

فرماييـــد كـــه مهـــه پيـــامربان معصـــوم هســـتند؟ آن  نمـــی

تـا آنجـا كـه در روايـت آمـده [ ...»بلـه«: رت فرمودندـحض

دهـم كـه شـام بـه راسـتی  شـهادت مـی: گفتأمون م ]است

فرزنــد رســول خــدا هســتيد؛ پــس مــرا از ايــن ســخن خــدا 

آنگـاه كـه : آگاه نامييد كـه در حـق ابـراهيم فرمـوده اسـت
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گفــت ايــن  ای را ديــد و تــاريكی شــب او را پوشــاند ســتاره

ــت ــن اس ــار م ــا . پروردگ ــام رض ــود ام ــا «: فرم مهان

ــود ــده ب ــع ش ــردم واق ــروه از م ــه گ ــان س ــراهيم در مي : اب

پرسـتيدند، گروهـی كـه  ی زهـره را مـی هی كـه سـيارهگرو

ــی ــاه را م ــتيدند م ــت  و ،پرس ــيد پرس ــه خورش ــی ك گروه

گـاه خـود در زيـر  اين در آن زمان بود كـه از خمفـی و ،بودند

. زمـني كـه او را آنجـا خمفـی كــرده بودنـد بـريون آمـده بــود

از  گرفـت زهـره را ديـد و آنگاه كه تـاريكی شـب او را فـرا

ــاب انكــار و ــوال گفــت ب ــت؟ : س ــن اس ــار م ــن پروردگ اي

هـا  مـن غـروب كننـده: هنگامی كه ستاره افـول كـرد گفـت

ــدارم ــردن از ويژگــی ،را دوســت ن ــه افــول ك ــای  چــرا ك ه

. ازلــی نيســت ويژگــی موجــود قــديم و خملوقــات اســت و

شـكافت از  ی افـق را مـی هنگامی كـه مـاه را ديـد كـه سـينه

سـت؟ امـا ايـن پروردگـار مـن ا :سـؤال گفـت باب انكار و

اگــر پروردگــارم مــرا  :آنگــاه كــه مــاه غــروب كــرد گفــت

چنـني گفـت . هدايت نكنـد حـتًام از گمراهـان خـواهم بـود
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ــتًام از  ــود ح ــرده ب ــدايت نك ــرا ه ــارم م ــر پروردگ ــه اگ ك

خورشـيد را ديـد  هنگـامی كـه صـبح شـد و. گمراهان بودم

خـرب  شـكافت، نـه بـه منظـور اقـرار و ی افق را مـی كه سينه

سـؤال گفـت كـه ايـن بـزرگرت از  از باب انكار ودادن، بلكه 

مــاه اســت، ايـن پروردگــار مــن اسـت؟ آنگــاه كــه  زهـره و

خورشيد غـروب كـرد بـه آن سـه گـروه از مـردم كـه زهـره 

ای قـوم مـن، مـن : پرسـتيدند گفـت خورشيد را می ماه و و

دهيـد بيـزارم، مـن روى  از آنچه برای خدا رشيک قـرار مـی

 هــا و ى كــردم كــه آســامنخــود را خالصــانه بــه ســوى كســ

 .از مرشكان نيستم زمني را آفريده، و

ابراهيم بـا ايـن سـخنان خواسـت كـه نادرسـتی ديـن 

ــرده و ــان را آشــكار ك ــه  آن ــه آن چ ــد ك ــان ثابــت كن ــه ايش ب

ی  خورشـيد را داشـته باشـد، شايسـته مـاه و ويژگی زهره و

هــا  آفريــدگار آســامن تنهــا خــالق آنــان و پرســتش نيســت و

ايـــن  و. ی عبـــادت اســـت كـــه شايســتهزمــني اســـت  و

از جانـب  احتجاج ابـراهيم بـا قـومش، از اهلـام اهلـی بـود و
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اينهـا : پروردگار بـود، چنـان كـه خداونـد فرمـوده اسـت

. »داليــل مــا بــود كــه بــه ابــراهيم در برابــر قــومش داديــم

ای فرزنــد رســول خــدا، خــدا بــه شــام : گفــتأمون پــس مــ

 .١خري دهد

ــد ا -  ــر امح ــای ديگ ع ــه ادِّ ــت ك ــن اس ــامعيل اي س

 :به خدا رشک ورزيده است حرضت يوسف 

خداوند به يوسف وحی كرد كه ايـن زنـدانی نجـات (

ی رؤيـای  بـه واسـطه(به پادشاه نزديک خواهد شد  يابد و می

خداوند به يوسف وحی نمود كه اين پادشاه او را  و). زندانی

اين زندانی باعث خارج شـدن  از زندان بريون خواهد آورد و

مرا : به مهني دليل يوسف به او فرمود. او از زندان خواهد شد

نزد ارباب خود ياد كن؛ بـا ايـن سـخن خواسـت بـرای ايـن 

زندانی روشن كند كه او علم غيب دارد؛ آن هنگام كه در آينده 

جمبور خواهد شد كه او را نزد پادشاه ياد كنـد، مهـانطور كـه 

                                                             

 . ، ح، ص  ج بار الرضا أخعيون  .١
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ايـن  ندانی را به وضعيت خود جلب كند وخواست نظر ز می

كه او را در آينده نزد پادشاه ياد كند، چرا كه رؤيايی ديده بود 

 .كه دليل خروج يوسف از زندان خواهد شد

هـا توجـه  علـت اينجـا بـود كـه يوسـف بـه اسـباب و

نــه آن . كـرد، اگــر چــه از مســبّب اســباب غافــل نشــده بــود

ــی متــوهم شــده ــد او از ز طــور كــه برخ ــدانی وان ــاه  ن پادش

بـا ايـن . از خداونـد سـبحان غافـل شـد طلب ياری نمود و

ــباب و ــرای اس ــه ب ــام ك ــف آن هنگ ــال، يوس ــيله ح ــا  وس ه

ــد در  ارزش و ــل شــد، رشک ورزي ــزانش قائ مقــداری در مي

معجـزات خـدا را كـه  هـا و حالی كه او كسی بود كـه نشـانه

ــدگی ــني زن ــد  در ادوار پيش ــده بودن ــاتش ش ــث نج اش باع

ايـن رشک پنهـان در آخـر سـوره يوسـف  و. بـود ملس كرده

ــت ــده اس ــر ش ــد  و: ذك ــامن ندارن ــدا اي ــه خ ــان ب بيشرتش

 .١)مرشكند و
                                                             

 . ، ص إضاءات من دعوات املرسلني ج .١
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ـــه  -  ـــوده ك ـــا نم ع ـــني ادِّ ـــامعيل مهچن ـــد اس امح

ــت داشــته اســت؛  رت موســی ـحضــ او نيــز رشک منيّ

) جممــع البحــرين ىلٰ إ ٰى رحلــة موسـ(در كتـاب خــود بـه نــام 

 :چنني گفته است

موسـی بـرای ديـدار بـا بنـده صـالح آمــد، بنـابراين، (

منيّـت را در  چرا كه گامن كرده بـود كـه بـا خـود جنگيـده و

در حـــالی كـــه آنچـــه از او . درون خـــويش كشـــته اســـت

ی  بـه مهـراه بنـده خواسته شده بود اين بـود كـه صـرب كنـد و

ی صـالح نگويـد ای  بـه بنـده صالح با نفس خـود بجنگـد و

هنگـامی . كـردی نمـیكـاش چنـني  كردی و كاش چنني می

كه موسـی بـا كسـی كـه مقـامش از او بـاالتر اسـت روبـرو 

گويـد، بـه روشـنی  بـه او چنـني سـخنانی را مـی شـود و می

ــ ــه م ــی ك ــل كس ــت درون او در مقاب ــريوی و أمورمنيّ ــه پ  ب

 .گردد اطاعت از اوست آشكار می

وحقيقت اين است كـه اسـاس امـر بـه روبـرو شـدن 

گـردد، چـرا كـه موسـی هـر بـار در  موسی با خـدا بـاز مـی
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ايـن يعنـی كـه او  ؛ و)مـن: (گويـد ی صـالح مـی مقابل بنده

ــن( ــی) م ــدا م ــل خ ــان  را در مقاب ــان امتح ــن مه ــد؛ اي گوي

توحيــد اســت كــه در آن بســياری از كســانی كــه بــه ســوی 

يعنـی چـه بسـا آهنـا وقتـی . اند كنند مردود شده خدا سري می

كننـد،  مطـرح مـی در مقابل امـر خلفـای اهلـی نظـر خـود را

ی خــدا يــا در برابــر  ايــن ســخن را كــه مــن در برابــر خليفــه

شــامرند،  ســبک مــی ام بــی امهيـت و سـخنان او قــرار گرفتــه

در حـــالی كـــه در واقـــع آنـــان در برابـــر خـــدای متعـــال 

بـه ايـن ترتيـب  انـد تـا امتحـان شـوند و آهنا آمده. اند ايستاده

ــ ــی متوج ــه حت ــدون آن ك ــد ب ــان شكســت خوردن ه در امتح

 .١)شكست خوردن خود باشند

ـــب  ـــی از مرات ـــر برخ ـــی منك ـــامعيل حت ـــد اس امح

 :شده است عصمت حرضت موسی 

موســی پيــامربی فرســتاده شــده از جانــب خــدا (

                                                             

 . جممع البحرين ص ىلٰ إ ٰى رحلة موس .١
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بــا ايــن . بــر عصــمتش نــص وارد شــده اســت معصــوم و و

ــه او دســتور مــی ی صــالح  دهــد كــه از بنــده وجــود خــدا ب

موسـی نيـز تعهـد داده  بـا او خمالفـت نكنـد و پريوی ناميـد و

ــد ــت نكن ــه خمالف ــود ك ــبور : ب ــرا ص ــاء اهللا م ــت ان ش گف

ــت و ــانی خــواهی ياف ــيچ كــاری نافرم ــواهم  در ه ات را نخ

بـا  ی خـود را زيـر پـا گذاشـت و امـا موسـی وعـده. كرد

اگـر ايـن خمالفـت يـک بـار بـود . ی صالح خمالفت نمود بنده

ــی ــر م ــه نظ ــاده ب ــات  س ــام امتحان ــی در مت ــا موس ــد، ام آم

يعنـی موسـی . ها كه سه مـورد بـود خمالفـت كـرد آزمايش و

اگـر ايـن سـخن . در اينجا از امر اهلی رسپيچی كـرده اسـت

ـــه  ـــانی زد(را ك ـــه نافرم ـــت ب ـــتقيًام دس ـــی مس را ) موس

ــی ــد  نم ــالف تعه ــه او خ ــت ك ــد گف ــداقل باي ــنديد، ح پس

ايــن امــر يقينــاً عصــمت را در اينجــا  خــويش رفتــار كــرد و

 .١)نداين جايگاه نقض می ك و
                                                             

 . جممع البحرين ص ىلٰ إ ٰى موسرحلة  .١
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ــخی  ــامعيل در پاس ــد اس ــه امح ــت ك ــر اس ــه ذك الزم ب

كنـد كـه او در برخـی جهـات  ديگر، به رصاحـت ادِّعـا مـی

از امحــد اســامعيل چنــني . رت موســی برتــر اســتـاز حضــ

 :سؤال شده است

هايی كـه شـام را شايسـته ايـن امـر مهـم قـرار  ويژگی

هـايی شـام  چـه ويژگـی :داده چيست؟ يا هبرت اسـت بگـوييم

سـازد تـا امـام مهـدی شـام را  ديگر شيعيان متاميـز مـیرا از 

 برای سفارت خود انتخاب ناميد؟

 :امحد اسامعيل نيز به اين سؤال چنني پاسخ داده است

هنگامی كه خدا با موسی صحبت كرد، بـه او گفـت (

وقتی برای مناجات آمدی، كسی را كه از او هبرت هستی مهراه 

أت كـرد جـر مـیموسی بـه هـر كسـی برخـورد . خود بياور

ها را رها  نساناپس . كرد به وی بگويد كه از او برتر است نمی

به رساغ حيوانات رفت تا اين كـه از كنـار سـگی كـه  كرده و

. بـرم گفت اين را با خود می. بيامری َگری داشت، عبور كرد

پس از اين كه . آن را با خود برد پس بر گردنش ريسامنی هناد و
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دانم تو با  من نمی: گفت نگاهی كرد وكمی راه رفت به سگ 

تـوانم از تـو  گويی پس چطور می چه زبانی تسبيح خدا را می

خداوند . به مناجات رفت برتر باشم؟ پس سگ را آزاد كرده و

: آنچه بـه تـو دسـتور دادم كجاسـت؟ موسـی گفـت: فرمود

ای فرزنـد عمـران؛ : خداوند فرمود. پروردگارا، آن را نيافتم

كردی حتًام نامت را از ديوان پيامربان  رها نمیاگر آن سگ را 

 ).كردم حمو می

 :سپس امحد اسامعيل چنني گفته است

گــذرد كــه از  ی حقــري بــه خيــامل هــم نمــی مــن بنــده(

چـرا كـه خداونـد مهربـان مـرا از . سگی بيامر هم برتر باشم

 .١)گناه بزرگم در پيشگاهش آگاه كرده است

دارد كـــه او ای آشـــكار وجـــود  در كـــالم او اشـــاره

خود را به دليـل انكـار نفسـش، برتـر از موسـی بـن عمـران 

 .ی سفارت دانسته است شايسته و

                                                             

 .، ص  - ثري ج اجلواب املنري عرب األ .١
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  :اشتباهات احمد اسماعیل در مقامات اهل بیت 

ؤمنـان امحـد اسـامعيل ادِّعـا كـرده كـه عقـل امريم - 

 ــت و ــت منيّ ــوده  از جه ــورده ب ــت خ ــاريكی، شكس ت

معنـای (در پرسشی از او اين گونـه سـؤال شـده كـه ! است

ــخن امريمؤمنــان  ــباح چيســت كــه  س در دعــای ص

امحـد اسـامعيل  و ،)عقـل مـن مغلـوب اسـت؟ :انـد فرموده

 :اين گونه پاسخ داده است

تـاريكی، چـرا كـه اگـر در ايشـان  از جهت منيّـت و(

علــی بايــد رت ـچنــني حــالتی وجــود نداشــت، حضــ

  در مرتبـه بـود و رت حممد مـیـحض
ً
حـا

ْ
ت
َ
� 

َ
ـك

َ
نـا �

ْ
ح

َ
ت
َ
ـا �

�
إِن

 
ً
ــا بِ�ن

ُ
ــتح[ �م ــی ،]: الف ــرار م ــه  ق ــن مرتب ــه اي ــت ك گرف

 .١)خمصوص حرضت حممد است
                                                             

ی مورد نظر  در اينجا الزم به ذكر است كه فقره.  ، ص املتشاهبات ج .١

عالمـه جملسـی بيـان  هـا موجـود نيسـت و دعای صباح، در بيشرت نسـخه

بحار : رك. (ی كتاب االختيار آمده است اند كه اين عبارت در حاشيه كرده

             ). ، ص ج: االنوار
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امحد اسامعيل مهچنـني ادِّعـا كـرده كـه منظـور از  -

ــه   كلم
َ
ــان س

ْ
� ِ

ْ
ــه اإل ــه در آي ــِ� : ی رشيف

َ
 ل

َ
ــان س

ْ
� ِ

ْ
 اإل

�
إِن

ــ ْس
ُ
ــال( �ٍر ـخ ــان ) : رـعص ــت امريمؤمن از او . اس

معنـای سـخن خــدا چيسـت كـه فرمــوده (سـؤال شـده كــه 

ــت ــت؟: اس ــان اس ــان در زي ــا انس ــني  و ،مهان ــد چن امح

 :پاسخ داده است

اســـت، پـــس او  منظـــور امرياملـــؤمنني علـــی (

نسـبت بـه حممـد در زيـان اسـت، پـس مقـام  انسان اسـت و

امـــام علـــی اســـت، بـــزرگرت از مقـــام  رســـول بـــاالتر و

شــهر  رت حممــد شــهر كــامالت اهلــی در خملوقــات وـحضــ

 .١)علی درب آن است علم است و
                                                                                                                 

  ــني نبايــد از نظــر دور داشــت كــه چنــني عبــاراتی در كلــامت مهچن

ــاب  معصــومني  ــاإ(از ب ــأ كي ــا جــارة يواســمع يعن ــري  ،)ي ــه تعب وب

تعلـيم بـه ديگـران  و ،)گـوييم تـا ديـوار بشـنود بـه در مـی( :زبان فارسی

 .)مرتجم( .است، نه آن كه مربوط به خود آن ذوات مقدسه باشد

 . ، ص املتشاهبات ج .١
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چـرا كـه  ،كالم امحـد اسـامعيل يقينـًا نادرسـت اسـت

 :فرمايد خدای متعال در ادامه در مهان سوره می

 
�

واَصــْوا إِال
َ
ــاِ�اِت َوت ــوا ا�ص�

ُ
ــوا وََعِمل

ُ
يــَن آَمن ِ

�
ا�

َق� 
ْ
ْ�ِ بِا� واَصْوا بِا�ص�

َ
 .� َوت

عمـل نيـک انجـام  به جز كسـانی كـه ايـامن آورده و

 .): العرص( صرب سفارش نمودند به حق و دادند و

ــامن آورده و ــه اي ــانی ك ــد كس ــابراين خداون ــامل  بن اع

ــتثنا كــرده اســت ــان ديــدن اس ــد را از زي  ،نيــک انجــام دادن

 )انسـان(كنـد كـه منظـور از  اين بـه روشـنی داللـت مـی و

جنس انسان اسـت نـه يـک شـخص خـاص؛ چـرا كـه اگـر 

عی اسـت، يـک فـرد خـاص  آن طور كه امحـد اسـامعيل مـدَّ

 .بود مورد نظر بود، استثنا كردن از آن امكان پذير نمی

از جانب ديگر، چرا امحد اسامعيل شخص امريمؤمنـان 

  را نسبت به رسول خدا  زيانكار دانسته اسـت؟ در

رت در زيان باشد، ديگر مردمان نيز به ـحالی كه اگر آن حض

 .طريق اولی چنني هستند
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ی  مهچنني، الزم بود كه امحد اسـامعيل بـرای خواننـده

در چه موردی زيـان  خود مشخص كند كه امري مؤمنان 

رت در اطاعـت ـديده است، حال آن كه متام زندگی آن حضـ

ايشـان  فـداكاری در راه پروردگـار گذشـته و جهاد و خدا و

است كه هنگام رضبت خوردن از ابـن ملجـم ملعـون،  كسی

 .»به خدای كعبه كه رستگار شدم«: چنني فرمود

عی  -  از ديگر خطاهای امحد اسامعيل اين است كه مدَّ

منيّت بوده  نيز دچار رشک نفسی و شده كه امام حسني 

 :اند از امحد اسامعيل در سؤالی چنني پرسيده. است

ــام حســني  ــخن ام ــی س ــای عرفــه  در معن دع

ــت ــوده اس ــه فرم ــت ك ــم «: چيس ــت نفس ــرا از ذل ــدايا م خ

 ؟»رشكم پاكم ساز از شک و بريون برب و

رشک را در  امحــد اســـامعيل پاســـخ مفصـــلی داده و

 :گفته است جواب خود به سه قسمت تقسيم كرده و

تــريِن  قســمت ســوم، رشک نفســی اســت كــه پنهــان(

آميختگــی بــا تــاريكی  مهــان منيّــت و و. انــواع رشک اســت
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بــدون آن  عــدم اســت كــه هــر خملــوقی دچــار آن اســت و و

ای  در نتيجـه، هـر بنـده. چيزی جز خدا باقی نخواهـد مانـد

آيـد؛  رک بـه حسـاب مـیـاز بندگان خدا به ايـن معنـی مشـ

ــني  و ــام حس ــی از رشک و ام ــن معن ــک  اي ــی ش مهراه

ايشـان بـه دنبـال فـتح . ترديد را مـورد نظـر داشـته اسـت و

تــاريكی از  از بــني رفــتن آميختگــی نيســتی و كار وآشــ

انــد كــه بــدون آن جــز خــدای يكتــای  وجــود خــويش بــوده

مانـد، در نتيجـه، گويـا امـام حسـني  قدرمتند كسی باقی نمی

خـدايا هـيچ كـس بـه جـز تـو شايسـتگی وجـود : (گويد می

وجود من گنـاهی بـزرگ اسـت كـه بـه جـز  داشتن ندارد، و

). ی بـرای بخشـيدن آن نيسـتبقـای تـو، راهـ نابودی من و

ی  نـه در مرتبـه ی قـوه بـوده و رشک در مرتبـه اين ترديـد و و

ــی منشــ ــود أ فعــل، يعن ــل موج ــا بالفع ــت اّم ــود اس آن موج

نيست؛ بـه عبـارت ديگـر، قابليـت فعـل موجـود اسـت اّمـا 

 .١)در عامل خارج وجود ندارد بالفعل حمقق نشده و

                                                             

 . ، ص املتشاهبات ج .١
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ــات  ــامعيل تناقض ــد اس ــخنان امح ــن س ــياری در اي بس

ــود دارد ــر رشک و. وج ــد،  اگ ــود ندارن ــل وج ــک بالفع ش

از خــدا بخواهــد كــه آن  پــس چــرا امــام حســني 

چـرا دعـا كنـد كـه خـدا  رت را از آن دو پاک سازد؟ وـحض

ــاقی  او را از رشک و ــدا ب ــا خ ــدون آن دو تنه ــه ب ــكی ك ش

ــام  مــی ــا ايــن برداشــت از ســخن ام ــد پــاكيزه ناميــد؟ آي مان

خـدا شايسـتگی وجــود  صـحيح اسـت كـه هـيچ كـس جـز

رت گنــاهی بـزرگ اســت ـوجــود آن حضـ داشـتن نـدارد و

! كه جز با نـابودی ايشـان راهـی بـرای بخشـيدنش نيسـت؟

ــا آن كــه ســبب وجــود امــام حســني، خــوِد آن حضــ رت ـب

آن  انـد بلكـه وجـود ايشـان نيـز بـه فعـل اهلـی بـوده و نبوده

 .رمحتی اهلی هستند حرضت نعمت و

چنــني ادعاهــايی،  عجيــب ايــن اســت كــه بــا وجــود

ــاره ی خــود چنــني معتقــد اســت كــه از  امحــد اســامعيل درب

 :تاريكی منيّت رهايی يافته است

نيـاز  امام مهدی در زمـان ظهـور از روح القـدس بـی(
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اسـت چـرا كـه در زمـان غيبـت صـغری بـرای ايشـان فــتح 

روح القــدس اعظــم بــه مهــدی اول منتقــل شــده  رخ داده و

ـــارت . اســـت ـــه كـــه عب ـــابراين مهـــان گون ـــنا بن
َ

س
ُ
ف

ْ
�
َ
أ

مْ 
ُ
�

َ
س

ُ
ف

ْ
�
َ
امـام علـی  بـر رسـول خـدا و] : آل عمران[ وَأ

مهـدی  كند، بـه مهـان صـورت بـر امـام مهـدی و صدق می

ــی . اول نيــز صــادق اســت ــودن از جهــت ردائ ــن يكــی ب اي

پوشــيدند كــه مهــان  امــري مؤمنــان  اســت كــه پيــامرب و

روح القدس اعظم است، و اال تسـاوی بـني آنـان بـه جـز از 

رســول خــدا از امــام علــی  باشــد و ايــن حلــاظ برقــرار نمــی

برتر اسـت، چنـان كـه امـام مهـدی نيـز از مهـدی اول برتـر 

باشـد كـه  تساوی بني آنـان از مهـني جهـت رداء مـی است و

ه تـن مهان روح القدس اعظم اسـت كـه مهـدی اول آن را بـ

بـرای او فـتح  يـاری نيازمنـد اسـت و كرده چون به توفيـق و

در حـالی كـه بـرای امـام مهـدی فـتح . حاصل نشده اسـت

ــده و ــل ش ــت حاص ــتح اس ــان از ف ــاری ايش ــه آن . ي ــرا ك چ

رت در حلظاتی است كـه جـز خـدای يكتـای نريومنـد ـحض
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مانـد، اّمـا مهـدی اول بـرايش فـتح حاصـل  در آن باقی نمـی

يـاری روح القـدس اعظـم نيازمنـد اسـت  نشده بنابراين بـه

 تـا تـو را بنـدگی كنـد و«: برای او اين گونه دعا مـی شـود و

ــد ــرار نده ــی ق ــو رشيك ــرای ت ــت . »ب ــی منيّ ــی او حت يعن

ــد و ــزد خــود را نبين ــد و موجــود ن ــدا چيــزی را نبين  جــز خ

 .١)نشناسد

پنهان نيست كـه ايـن سـخنان امحـد اسـامعيل رسشـار 

عــا اگــر مهـان طــو. از هـذيان اســت ر كــه امحـد اســامعيل ادِّ

ـــدی و ـــام مه ـــر ام ـــوده، ب ـــدی اول،  نم ـــنا مه َس
ُ
ف
ْ
�
َ
أ

مْ 
ُ
َس�

ُ
ف
ْ
�
َ
صـادق باشـد، پـس چـون بـرای امـام مهـدی  َوأ

نيز فتح رخ داده، بايد بـرای مهـدی اول نيـز رخ دهـد، چـرا 

كه او به ادِّعای امحد اسـامعيل، نفـس امـام، وصـی او، امـام 

امــام مهـدی اســت  حــاكم در دولـت پـس از او، وزيـر او و

نيازی نيسـت كـه بـرای مهـدی اول فتحـی خمصـوص بـه  و

 .خود او رخ دهد
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ــه تصــ ريح احاديــث متــام امامــان ـاز طــرف ديگــر، ب

امـام  معصوم مهواره نيازمنـد يـاری روح القـدس هسـتند و

نيز حتی پـس از حصـول فـتح در زمـان غيبـت  مهدی 

ه نيــز چنــني خواهــد بــود؛ بنــابراين كــالم امحــد اســامعيل كــ

گفتــه امــام مهــدی بــا رخ دادن فــتح در زمــان غيبــت يــاری 

معنـا خواهـد بـود؛ چگونـه فـتح مـی توانـد  شده اسـت بـی

اساسـًا ايـن چـه فتحـی اسـت  گر امام مهدی باشد؟ و ياری

در زمــان غيبــتش رخ داده  كــه بــرای امــام مهــدی 

ــی و ــز ب ــدس ني ــاری روح الق ــی او را از ي ــاخته  حت ــاز س ني

 است؟

ــام ــد اس ــای امح ع ــام ادِّ ــه ام ــت ك ــالی اس عيل در ح

حتــی پــس از بــه پــا خواســتن دولــت ايشــان،   مهــدی

هــا  نيــاز بيشــرتی بــه روح القــدس دارنــد؛ چــرا كــه حادثــه

ــات بســيار خواهــد بــود و و الزم اســت كــه در آن  اتفاق

ــدا و ــم خ ــه حك ــات ب ــولش  اتفاق ــم رس داوری  حك

ايــن مســتلزم يــاری بيشــرتی اســت؛ چنــان كــه در  شــود، و
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رشيفــه وارد شــده كــه هنگــامی كــه امــام بخواهــد روايــات 

در آن اتفـــاق چيـــزی نـــزد آن  حكمـــی را صـــادر كنـــد و

 .حرضت نباشد، روح القدس ايشان را ياری می كند

ــند  ــه س ــافی، ب ــاب ك ــی در كت ــيخ كلين ــه ش ــان ك چن

 :موثق از عامر ساباطی چنني روايت كرده است

شـام هنگـام حكـم كـردن  :گفـتم به امام صـادق 

بــه «: رت فرمودنـدـنامييــد؟ حضـ ی حكـم مـیبـا چـه چيــز

حكــم داوود؛ پــس اگــر چيــزی بــر مــا وارد  حكــم خــدا و

ــه مــا القــاء  ــزد مــا نباشــد، روح القــدس آن را ب شــود كــه ن

 .١»خواهد كرد

مهچنـني صــّفار در كتــاب بصــائر الــدرجات بــه ســند 

خود از علی بن عبد العزيـز از پـدرش چنـني روايـت كـرده 

 :است

فــدايتان شــوم، : كــردم عــرض بــه امــام صــادق 
                                                             

ـــ بـــاب يف،  ، ص كـــافی ج .١ ـــ ة األئمَّ م إذا ظهـــر أمـــرهم وأهنَّ

 . ح، حكموا بحكم داود 
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را بـه  كنند كـه رسـول خـدا، امـام علـی  مردم گامن می

ــد ــان داوری كن ــان آن ــا در مي ــتاد ت ــن فرس ــی . يم ــس عل پ

ــيچ قضــيه«: گفــت ــه  ه ــه در آن ب ــد جــز آن ك ــيش نيام ای پ

امـام صــادق . »حكـم رسـولش داوری كـردم حكـم خـدا و

 ــود ــه«: فرم ــت گفت ــردم راس ــد م ــتم. »ان ــور : گف چط

ممكـن بـود در حـالی كـه در آن زمـان نـه هنـوز چنني چيزی 

نـه رسـول خـدا نـزد امـام علـی  متام قرآن نازل شـده بـود و

روح القــدس آن را بــه «: فرمودنــد بــود؟ امــام صــادق 

 .»نمود ايشان القاء می

ــن  -  ــد اســامعيل اي از ديگــر ادِّعاهــای شــگفت امح

ــابش  ــه در كت ــت ك ــنگری(اس ــوت روش ــايی از دع ــای  ه ه

 : گفته استچنني) پيامربان

ی شام وجه خدا خواهد  پس هر كجا كه رو نامييد قبله(

حّجت او بر آفريدگانش؛ چرا كه روح  بود، يعنی ولی خدا و

از متـام  موجـود بـوده و او مقيّد به قيـدهای اجسـام نيسـت و

. جنـوب بـه شـام احاطـه دارد شامل و غرب و جهات رشق و
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. خواهيد دانست بلكه اگر در اين كلامت تدّبر كنيد حقيقت را

مهان آبی است  خوريد و پس آل حممد مهان غذايی است كه می

: عيسی گفت. نامييد هوايی است كه تنفس می نوشيد و كه می

هامـان هسـتند  من نان زندگی هستم؛ آل حممد مهان موسی و

رسما  مهان آتش ابراهيم و باشند و مهان ابراهيم ونمرود می و

م بني دو انگشت از انگشتان پس قلب آد. سالمت آن هستند و

خـود  آل حممد مهان خـدای در ميـان خملوقاتنـد و خداست و

خدا آهنا را خلـق كـرده  مردم خملوق آنانند و خملوق خدايند و

 .١)از آنان آفريدگان را آفريده است و

ـــامعيل  ـــن ادِّعاهـــای امحـــد اس ـــه راســـتی كـــه اي ب

چطـور ممكـن اسـت كـه آل حممـد مهـان . آور اسـت شگفت

بـه عبــارت  نمـرود باشـند؟ و ابـراهيم و هامـان و وموسـی 

حقيقت ايشان مجـع امـور متضـادی باشـد كـه هرگـز : ديگر

 قابل مجع نيستند؟

حتی اگر بتـوانيم بـا ايـن توجيـه كـه آل حممـد در ايـن 
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اطاعتشــان واجــب اســت  كــه حّجــت خــدا هســتند و

ابـراهيم  متسک بـه آنـان رضوری اسـت، ماننـد موسـی و و

ادِّعـا چطـور ممكـن اسـت كـه آل حممـد  باشند، توجيـه ايـن

ــان و ــان هام ــتند؟ مه ــرود هس ــوَّ ! نم ــول وال ق  الَّ إة وال ح

 .العظيم باهللا العيل

  :اشتباهات احمد اسماعیل در فقه

عی فقاهـت اسـت  بيان اشتباه يک فقيه يا كسی كه مـدَّ

دشوار است؛ جز در حالت بيان دليل مساله كه توان فهـم آن 

حتی اگر دليل اشـتباه بـودن فتـوايی . ندارندرا هم اكثر مردم 

توانند ادِّعا ناميند كه صاحب فتـوا در  بيان شود، اشخاص می

آن مساله اشتباه نكرده است، چرا كه به چيزی دست يافته كه 

داليلی در دست داشته كـه ديگـران  اند و ديگران دست نيافته

عی  خصوصًا درباره. اند نداشته اسـت ی امحد اسامعيل كه مدَّ

كنـد،  دريافت مـی كه او مستقيًام احكام را از امام مهدی 

 .چنني ادِّعايی آسان خواهد بود
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طـرف نيـز در  بنابراين حتی قانع كـردن اشـخاص بـی

خصــوص خطــای امحــد اســامعيل در مســائل فقهــی بســيار 

دشوار است، چـه رسـد بـه شخصـی كـه او را قبـول داشـته 

 .باشد

تناقضــات كــالم امحــد آری؛ اثبــات ايــن امــر بــا بيــان 

مهــني  اسـامعيل در دو مــورد متنـاقض امكــان پـذير اســت و

كنـد كـه او در ادِّعـای دريافـت احكـام فقهـی  امر ثابت مـی

 .گويد دروغ می غري آن از امام مهدی  و

ــد  ــتباهاتی از امح ــه رساغ اش ــه، ب ــن مقدم ــس از اي پ

 :اسامعيل در مسائل فقهی می رويم

ائــع االســالم چنــني امحــد اســامعيل در كتــاب رش - 

 :گفته است

ــاه( ــد : آب چ ــر باش ــرت از ُك ــاه كم ــر آب درون چ اگ

آب ذره ذره از زمــني خــارج شــود، در متــاس بــا نجاســت  و

ای متصـل  اّمـا اگـر آب چـاه از چشـمه. نجس خواهـد شـد

يـا مقـدار آب چـاه بـه  به منبـع جوشـان زيـر زمـني باشـد و
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ــرت از آن باشــد، تنهــا در صــورت ــا بيش ــر ي ــدازه ُك ــري  ان تغي

نجــس ) مــزه رنــگ، بــو و(اش  يكــی از اوصــاف ســه گانــه

بــرای پــاک كــردن آن بايــد از چــاه بــا توجــه بــه . شــود مــی

 :چيزی كه در آن افتاده است آب بكشند تا پاک شود

برای مردار گنجشـک يـا مـرغ يـا آن چـه هـم حجـم 

آهنا باشـد، بـني ده تـا صـد ليـرت متناسـب بـا حجـم حيـوان 

وزغ بـني  مـار و مـردار عقـرب وبـرای  وضعيت مردار، و و

وضــعيت  سـی تــا هفتــاد ليــرت متناســب بــا حجــم حيــوان و

 .١)مردار، از چاه آب كشيده می شود

ــی ــان م ــامعيل نش ــد اس ــخن امح ــن س ــه او  اي ــد ك ده

ــا و ــا، ماره ــام عقرهب ــردار مت ــی م ــس م ــا را نج ــد  وزغه دان

ای در آب چـاه  معتقد اسـت اگـر چنـني موجـودات مـرده و

ــس  ــند آن آب نج ــیباش ــود و م ــريون  ش ــا ب ــت ب الزم اس

 .آوردن مقداری از آب چاه آن را پاک نمود
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با اين حـال، امحـد اسـامعيل در بيـان انـواع نجاسـات 

 :چنني گفته است

خــوک كــه هــم خــود آهنــا  ســگ و: هفــتم ششــم و(

اّمـا حيوانـات ديگـر غـري . هم آب دهانشان نجـس اسـت و

ــتند، و ــس نيس ــن دو نج ــاه و از اي ــوش و روب ــوش  خرگ م

 .١)باشند وزغ طاهر می و

 :مهچنني در موضع ديگری گفته است

ــارم( ــس : چه ــزی نج ــا چي ــا تنه ــردار؛ واز مرداره م

 .٢)است كه دارای خون جهنده باشد

ــود  ــه موج ــت ك ــن اس ــده اي ــون جهن ــور از خ منظ

بريـده شـود، خـون از  دارای رگهايی باشد كـه اگـر قطـع و

ی  مـرده. شـرت گوسـفند و ماننـد انسـان و. كند آن فوران می

ــون  ــه خ ــودی ك ــا موج ــت، اّم ــس اس ــودات نج ــن موج اي

مــار نجــس  عقــرب و مگــس و جهنــده نــدارد، مثــل وزغ و
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ــت و ــاچيزی از آن  نيس ــون ن ــاهی خ ــد م ــاهی مانن ــا گ تنه

 .ی اين موجودات پاک است آيد؛ مرده بريون می

شـــيخ طوســـی در كتـــاب اخلـــالف چنـــني نوشـــته 

 :است

ــدارد، : ه ألمســ( ــده ن ــون جهن ــه كــه خ ــل آنچ مث

ــک و غــري آن، بــا مــردن نجــس  زنبــور و مگــس، سوس

موجـب نجاسـت  كنـد و آب را هـم نجـس نمـی شود و نمی

 .)مايعی كه در آن مرده نيز نخواهد شد

 :شيخ در ادامه اين مطالب چنني گفته است

مهچنـني اصـل  دليل ما بر ايـن امـر امجـاع شـيعيان و(

حكـم كـردن بـه نجاسـت ايـن چيزهـا  و. باشد پاكی آب می

ــل اســت ــد دلي ــادق . نيازمن ــام ص ــامر ســاباطی از ام  ع

ي ايـن سـوال شـد  رت دربـارهـروايت كرده كـه از آن حضـ

كه اگـر موجـوداتی ماننـد سوسـک، مگـس، ملـخ، مورچـه 

ــد  و ــا كــره بمرين ــن ي ــا روغ ــد آن در آب ي طهــارت آن [مانن

ــات ــ] مايع ــی دارد؟ حض ــه حكم ــدـچ ــر «: رت فرمودن ه
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ــ ــدارد چي ــكالی ن ــت اش ــون نيس ــه دارای خ ــاهر  و[زی ك ط

 .»]است

ــادق  ــام ص ــاث از ام ــن غي ــص ب ــني حف  مهچن

ــ ــه آن حض ــوده ك ــت نم ــدـرواي ــا «: رت فرمودن ــا ب آب تنه

 .١)»آنچه خون جهنده دارد نجس می شود

بنــابراين، اگــر طبــق نظــر امحــد اســامعيل وزغ طــاهر 

است چرا برای مـردار آن در چـاه كشـيدن سـی ليـرت آب را 

ريح كـرده ـالزم دانسته است بـا آن كـه در جـای ديگـر تصـ

كه هـدف از آب كشـيدن از چـاه، پـاک سـازی از نجاسـت 

 است؟

از خطاهــای فقهــی ديگــر امحــد اســامعيل حمــدود  - 

او در ايـن . كردن زمان ازدواج موّقـت بـه شـش مـاه اسـت

 :زمينه گفته است

اّمــا تعيــني مــّدت در ازدواج موّقــت رشط اســت (

ميـزان . اگر آن را تعيني نكننـد، ازدواج دائـم خواهـد بـود و
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ی زن  مّدتی كه بايد تعيني شـود، چـه كـم يـا زيـاد بـر عهـده

 .١)وكمرتين مّدت آن شش ماه است. شوهر است و

ــک از  ــيچ ي ــه در ه ــت ك ــالی اس ــد در ح ــای امح ع ادِّ

حمــدود كــردن مــّدت ازدواج  روايــات اهــل بيــت 

 .موقت به شش ماه وارد نشده است

 :صاحب جواهر در اين زمينه گفته است

به هر حال تعيـني مـّدت، چـه كـم يـا زيـاد، ماننـد  و(

بــه دليــل . شــوهر اســت روز بــر عهــده زن و مــاه و ســال و

اطالق ادلّه كه در هيچ يک از آهنـا نيـز تعيـني كـم يـا زيـادی 

بلكـه روايـات متعـددی رصاحـت . مّدت وارد نشـده اسـت

تواقـف  مـرد و سـت زن ودارد كه وقت متعه موكـل بـه خوا

ــت، و ــد  آن دو اس ــن را تايي ــز اي ــاء ني ــاوای فقه ــالق فت اط

تـوان بـر آن ادِّعـای امجـاع نمـود،  ای كه مـی كند، به گونه می

آيـد كـه  بـر مـی] ابـن محـزه[ هآنچه از ظـاهر كتـاب وسـيل و
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زوال دانســته اســت،  حــداقل مــدت را بــني طلــوع آفتــاب و

يـن صـورت آنچــه در غـري ا شـود و بـر بيـان مثـال محـل مـی

 .١)اكنون گذشت دليل بر نفی آن خواهد بود

*   *   * 
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