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 به نام خداوند بخشنده مهربان

  :ى مرکزمقدمه

ســـپاس از آِن پروردگـــار جهانيـــان اســـت، و درود 

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

 .طاهر ايشان و

، بــه ¨هــای ختصصــی امــام مهــدی  پــژوهشمركــز 

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

ــی و ــه معنــای علم ــت؛ منطقــی بــودن آهنــ ســخنان، ب ا 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 دليــل ايــن افــراد بلكــه رد و پاســخ بــه ادِّعاهــای . اســت

گـري برخـی افـراد ضـعيف  توانـد دامـن شبهاتی است كه می

هــا  ای توضــيحات، روشــنگری ه و در نتيجــه پــارهشــد

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 

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

را يـارای ايـن ايـن افـراد وند تـا كسـی از برهان روبرو ش 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  از ايـــن رو، در كنـــار ديگـــر فعاليـــت
                                                             

 .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

از دو دهـه پـيش ادِّعاهـای  كمـرتو  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

ــه ــدی اول از مهــديان دوازده گان ــی موعــود، مه ــه  يامن 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 ــان  اي ــالی چن ــلمغانی، در ح ــب ش دار مكت

 اسـالمكند كه در حـّد يـک فـرد عـاّمی هـم از  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

. بررســی ادِّعاهــای باطــل آن بــه نگــارش در آمــده اســت 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 ــن . ش ــاباي ــه از كت ــب، برگرفت ــای  كت 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

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

 ى نويســنده ی مــورد اشــاره اســت و اثــر از جمموعــه هنمــني

 .فاضل آن، استاد شيخ علی دهنني است

اســتاد حمــرتم، در ايــن اثــر، بــه مبــاحثی چــون نيابــت 

ــاص و ــيوه خ ــی  ش ــيت يامن ــث از شخص ــات آن، بح ی اثب

ــديان دوازده و ــه و مه ــواب و گان ــث خ ــني بح ــا  مهچن رؤي

گانـه ونيابـت خـاص از  يامنـی، مهـديان دوازده. اند پرداخته

. كنـد ل بـرای خـود ادِّعـا مـیخياالتی است كه امحد اسـامعي

عيان دروغــني،  بحــث رؤيــا نيــز از آن روســت كــه ايــن مــدَّ

بلكـه حّجـت خـدا را  كننـد كـه اعتقـادات و چنني ادِّعا مـی

بنـا بـر ادِّعـای آنـان، . توان از راه خواب ورؤيا شـناخت می

آنـان را بـه  امامان معصوم به خـواب افـراد بسـياری آمـده و

 !اند ور دادهپريوی از امحد اسامعيل دست
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اين ادِّعای شگفت امحـد اسـامعيل، خـود بـه روشـنی 

عيان از دالئـل و بـراهني  گويای خالی بودن دسـت ايـن مـدَّ

نادرسـتی روش  فقـر علمـی و قابل قبـول اسـت و واضح و

 .كند آنان را برمال می

رو، خواننـدگان گرامـی بـه  كتـاب پـيش ی با مطالعـه

عی دروغــني ی شخصــيت ايـن  داوری منصـفانه دربــاره مــدَّ

اميد كـه ايـن اثـر در پيشـگاه قطـب عـامل . خواهند پرداخت

 .دافتمرضّی و  امكان مقبول

*   *   * 



 

 

 

ره، مردی به نام امحد اسامعيل گاطع ـاخريًا در شهر بص

عا نموده است كه او وصّی امام مهدی  ظهور كرده و  و ¨ادِّ

او حتّی ادِّعا . باشد مهان يامنی می است و رتـفرزند آن حض

كرده كه مهان امام مهدی است كه زمني را پس از آنكه از ظلم 

او مهچنـني . ناميد داد می شود، رسشار از عدل و ستم پر می و

ما در اين زمينه الزم ديديم كه . ادِّعاهای باطل ديگری نيز دارد

دگان گرامـی هـايش بـرای خواننـ بيان دروغ به پاسخ به او و

 .بپردازيم

  :دروغگو بودن مدَّعی نیابت خاص پس از سمری

ادِّعای نيابـت خاصـه امحـد اسـامعيل بـه دليـل توقيـع 

بـــه چهـــارمني نائـــب  ¨رشيفـــی كـــه از امـــام مهـــدی 

رت در آن ـآن حضــ. خاصشــان صــادر شــده، باطــل اســت

 :اند توقيع چنني فرموده
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ـــن  عـــىلبســـم اهللا الـــرمحن الـــرحيم، اى « ـــب د حمم

، خداونــد بــه برادرانــت در عــزای تــو اجــر بســيار ســمرى

مهانا تو شـش روز ديگـر از دنيـا خـواهی رفـت، پـس . دهد

كارهـای خـود را رس وســامان ده و بـرای جانشـينی پــس از 

خودت بـه هـيچ كـس وصـيتی نكـن كـه غيبـت دوم اتفـاق 

ــاده، و ــازه افت ــس از اج ــا پ ــد و ظهــور تنه ــد از  ی خداون بع

پـر شـدن زمـني از ظلـم  هـا و لبمدتی طوالنی و قساوت ق

خواهــد بــود؛ بــه زودی كســانی نــزد شــيعيان مــن خواهنــد 

كننـد، آگـاه باشـيد كـه هـر كـس  آمد كه ادِّعای مشاهده مـی

عـــای  پـــيش از خـــروج ســـفيانی وصـــيحه ی آســـامنی، ادِّ

ــو و ــد دروغگ ــاهده كن ــت، و مش ــده اس ــرتا زنن ــول  اف ال ح

 .١»ال قوة اال باهللا العلی العظيم و

  :ابت خاص نیازمند معجزه استاثبات نی

ی  هيد اشـاره كـرد كـه اثبـات نيابـت عامـدر اين جا با

                                                             

 . ، ح، باب كامل الدين ص  .١
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دار  كـه امـروز مراجـع عظـام تقليـد، عهـده ¨امام مهدی 

تنهـا كـافی اسـت كـه  آن هستند، به معجـزه نيـازی نـدارد و

ــد،  از طريــق اســاتيد، دروس و ــک مرجــع تقلي شــاگردان ي

اّمــا نيابــت خاصــه تنهــا در . از اجتهــاد او آگــاه شــويم

، فــردی را بــه ¨صــورتی خواهــد بــود كــه شــخص امــام 

ــد و ــی نامين ــود معرف ــني خ ــوان جانش ــوع  عن ــن ن ــات اي اثب

 .نيابت، نيازمند معجزه است

ی  ی بارز ايـن امـر آن چيـزی اسـت كـه دربـاره نمونه

ــه ادِّ  ــت ك ــده اس ــّالج وارد ش ــام ح ــاص ام ــت خ ــای نياب ع

ر هبــة اهللا بــن حممــد ـاز ابــو نصــ. را كــرده بــود ¨ مهــدی

ــوه ــو جعفــر عمــری كاتــب، ن ــوم دخــرت اب ــني  ١ی اّم كلث چن

 :روايت شده است

ــر  ــت ام ــه حقيق ــرد ك ــال اراده ك ــدای متع ــی خ وقت

خـوار ناميـد، ايـن موضـوع  او را رسـوا و حّالج را آشكار و
                                                             

 ¨منظــور حممــد بــن عــثامن عمــری، دومــني نائــب خــاص امــام زمــان  .١

 .)مرتجم. (است
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علـی نـوبختی نيـز  به ذهن او آمد كه ابو سـهل اسـامعيل بـن

خـورد  از مجله افرادی اسـت كـه زود فريـب كلـک او را مـی

 .نرينگ او خواهد شد ی حيله و فريفته و

ــتاد و ــوبختی فرس ــه رساغ ن ــی را ب ــابراين كس او را  بن

كـرد كـه  از شـدت نـادانی گـامن مـی به خود دعوت نمـود و

ابو سـهل نيـز ماننـد بقيـه افـرادی اسـت كـه ايـامن ضـعيفی 

ــد، و ــز  دارن ــران ني ــر ديگ ــد، ب ــب ده ــد او را فري ــر بتوان اگ

بيچارگــان را بــه ايــن وســيله بــه بنــد  چــريه خواهــد شــد و

چــرا كـه ابــو ســهل از . ی خــود گرفتـار خواهــد كـرد حيلـه

ــاز بــود و نظــر مــردم دارای مــوقعيتی خــوب و ــان  ممت در مي

 .ادب داشت آنان جايگاهی بزرگ در علم و

ــو ســهل نوشــ حــّالج در نامــه ــه اب ــني ای كــه ب ت چن

 :گفته بود

حـّالج ابتـدا بـا ). من وكيل صـاحب الزمـان هسـتم(

عــا جــاهالن را بــه خــود جــذب مــی ســپس  كــرد و مهــني ادِّ

 .نمود ادِّعاهای باالتری را مطرح می
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ــود ــته ب ــني نوش ــ: (مهچن ــن م ــام أمور م ــا ش ــتم ب هس

خـواهی انجـام دهـم تـا  هـر كمكـی مـی نگـاری كـنم و نامه

 ).رديدی نداشته باشیدر اين امر ت قلبت آرام شده و

ـــت ـــني نوش ـــخ او چن ـــهل در پاس ـــو س ـــن : (اب م

معجزاتـی كــه از  درخواسـتی دارم كـه در مقابــل كرامـات و

مـن مـردی هسـتم كـه كنيـزان را . تو ظاهر شده ناچيز است

چنـد نفـر از آنـان در . به آنـان متاميـل هسـتم دوست دارم و

شـود كـه از مـن  كنار من هسـتند اّمـا پـريی مـن باعـث مـی

بنـابراين مـن . ای نداشـته باشـند به مـن عالقـه شوند ودور 

ــاز دارم كــه هــر مجعــه خضــاب كــنم و ــياری  ني ســختی بس

در غـري ايــن . بكشـم تـا پــريی خـود را از آنــان پنهـان ناميــم

ــی از مــن دور  فهمنــد و صــورت آنــان ايــن مســئله را م

از تـو . تـوانم بـه وصالشـان برسـم مـن نمـی خواهند شد و

ريـش  نيـاز كنـی و ضـاب كـردن بـیخواهم كه مـرا از خ می

ــن اطاعتــت را  ــدهی، در ايــن صــورت م ــرار ب ــياه ق مــرا س

پذيرم، تو را قبـول خـواهم كـرد، بـر اعتقـاد تـو خـواهم  می
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يـاری  آنچـه از بصـريت و كـنم و بود، به سويت دعوت مـی

 ).دارم را در راهت به كار خواهم گرفت

ــن ســخن و ــنيد  هنگــامی كــه حــّالج اي جــواب را ش

ــد كــه  ــرده و در نامــهفهمي ــوبختی اشــتباه ك ــا ن در  نگــاری ب

ــل  ــب عم ــهل مرتك ــو س ــه اب ــادش ب ــردن اعتق ــازگو ك ب

بنــابراين ديگــر جــواب نــوبختی را . ای شــده اســت ابلهانــه

 .كسی را هم به سوی او نفرستاد نداد و

ــل  ــيه را ُنق ــن قض ــوبختی اي ــاجرا، ن ــن م ــس از اي پ

ــرده و ــالس ك ــی جم ــازگو م ــس آن را ب ــر ك ــزد ه ــرد و ن  ك

ايـن امـر نـزد مهگـان معـروف . شد ی آنان می خندهموجب 

ــود  و ــوم ش ــّالج معل ــر ح ــت ام ــه حقيق ــد ك ــب ش موج

 .١شيعيان از او بيزار شوند و

ـــزه ـــيد معج ـــد پرس ـــون باي ـــامعيل  اكن ـــد اس ی امح

 !دروغگو كه چنني ادِّعايی دارد كجاست؟

                                                             

 . ، ح و غيبت طوسی ص  .١
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سـفیانی ماننـد دو اسـب مسـابقه دهنـده  یمانی و

  :هستند

اّما اين كه امحد اسـامعيل ادِّعـا كـرده كـه يامنـی اسـت 

ــًا باطــل اســت ــات صــحيح از اهــل . يقين چــرا كــه در رواي

ــت  ــروج  بي ــان روزی خ ــی در مه ــه يامن ــده ك وارد ش

كننـد، وآمـده  خراسـانی خـروج مـی كنـد كـه سـفيانی و می

. ١سـفيانی ماننـد دو اسـب مسـابقه هسـتند است كه يامنی و

روايـت كـرده كـه  مـام صـادق بكر بن حممـد ازدی از ا

 :آن حرضت فرمودند

يامنـی در يـک سـال،  سـفيانی و خروج خراسـانی و«

 .٢»يک روز خواهد بود يک ماه و

روايـت  مهچنني هشام بـن سـامل از امـام صـادق 

 :كرده كه آن حرضت فرمودند
                                                             

 رق وـمنظور چنان كه در روايت وارد شده است، اين است كه يكی از مش .١

 .)مرتجم. (با يكديگر رقابت دارند آيد و ديگری از مغرب می

 .، ح غيبت طوسی ص  .٢
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ــی و« ــده  يامن ــابقه دهن ــب مس ــد دو اس ــفيانی مانن س

 .١»هستند

روايــت كــرده  مهچنــني ابــو بصــري از امــام بــاقر 

 :كه آن حرضت فرمودند

خراسـانی در يـک سـال،  يامنـی و خروج سـفيانی و«

ترتيبـی مهچـون  يک ماه ويک روز خواهـد بـود؛ بـا نظـام و

يک رشته به بنـد كشـيده شـده كـه هـر يـک از پـی ديگـری 

قـدرت از هـر سـو فـراگري شـود، پـس وای  جنگ و. آيد می

ــان دشــمنی ناميــدبــر كســی كــه  ــان پــرچم. بــا آن هــا،  در مي

تر از پرچم يامنـی نيسـت كـه آن پـرچم هـدايت  هدايت يافته

هنگـامی كـه . كنـد است چون به صـاحب شـام دعـوت مـی

بـر  فـروش سـالح بـرای مـردم و يامنی خروج كند خريـد و

آنگـاه كـه او خـروج كـرد . هر مسـلامنی حـرام خواهـد بـود

بـر  هـدايت اسـت و به سويش بشـتاب كـه پـرچم او پـرچم

                                                             

 . ، ح، باب  غيبت نعامنی ص .١
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هـر كـس  هيچ مسلامنی جايز نيست كه بـا او مقابلـه ناميـد و

راه  چنني كند از اهل آتش اسـت، چـرا كـه يامنـی بـه حـق و

 .١»مستقيم دعوت می كند

مـا  اكنون بايـد گفـت كـه آيـا سـفيانی خـروج كـرد و

مـا خـواب بـوديم؟  نفهميديم؟ يا خراسـانی خـروج كـرد و

ــي هرگــز و ش از خــروج ســفيانی هرگــز، بلكــه هــر كــس پ

ــو و و ــد، دروغگ ــودن كن ــی ب ــای يامن ع ــانی ادِّ ــل  خراس اه

 .افرتاء است

  :گانه حدیث مهدیان دوازده

امحد اسامعيل ادِّعا كرده كه فرزند امام مهدی است؛ اّما 

برای اين ادِّعا هيچ دليلی ندارد به جز يک روايت ضعيف كه 

روايت امحد اين . در كتاب غيبت شيخ طوسی وارد شده است

پنـدارد كـه بـر او منطبـق  مـی نامد و می) روايت وصيّت(را 

 :اين روايت چنني است. است
                                                             

 . ، ح ، باب غيبت نعامنی ص .١
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به ما خـرب دادنـد گروهـی از ابـو عبـد اهللا حسـني بـن 

ــلی  ــنان موص ــن س ــی ب ــری، از عل ــفيان بزوف ــن س ــی ب عل

عدل، از علی بن احلسـني، از امحـد بـن حممـد بـن خليـل، از 

ن بـن علـی، ری، از عمـويش حســجعفر بن امحـد بـن مصـ

، از پــدرش امــام بــاقر از پــدرش، از امــام صــادق 

هـا امـام سـجاد  ، از پدرش صاحب پينـه از پـدر ،

، از پــدرش امريمؤمنــان پــاک وشــهيدش امــام حســني 

، رســول خــدا كــه درود خــدا بــر ايشــان «: كــه فرمــود

ـــی  و ـــه عل ـــود در شـــب وفاتشـــان ب  خاندانشـــان ب

پـس . ی آمـاده كـنجـوهر ای ابو احلسـن، ورق و: فرمودند

پيامرب خدا وصيتشـان را بـه امـام علـی امـال نمودنـد تـا بـه 

 :اين قسمت رسيد

پس از آنـان دوازده  ای علی، پس از من دوازده امام و

تو ای علی اّولـني آن دوازده امـام هسـتی . مهدی خواهد بود

علی مرتضی، : خداوند تو را در آسامنش چنني ناميده است و

. مهـدی أمون واكرب، فاروق بـزرگ، مـامري مؤمنان، صّديق 
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ای علی، تو . اين اسامی برای هيچ كس غري از تو روا نيست و

بر زنانم هستی، پس هر  ُمرده اهل بيتم و وصی من بر زنده و

كدام را كه در عقد ازدواج من باقی گذاری او فردای قيامـت 

هـر كـس را طـالق بـدهی مـن از او  مرا مالقات خواهد كـرد و

 .نه من او را خواهم ديد بيند و ه او در قيامت مرا میبيزارم، ن

هنگامی . تو پس از من جانشني من بر اّمتم خواهی بود

رم حسن كه ـجانشينی را به پس كه وفاتت فرا رسيد وصيت و

زمانی كه وفات او فـرا . رسيده به حق است بسپار نيكوكار و

هنگامی . برسد آن را بايد به فرزندم حسني پاِک شهيد بسپارد

كه وفات او فرا رسد بايد آن را به فرزنـدش زيـن العابـدين، 

هنگامی كه وفات او فرا رسـيد . بسپارد ١ها علی صاحب پينه

هنگامی كه وفات او . ر بسپاردبايد آن را به فرزندش حممد باق

رسد بايد آن را به فرزندش جعفر صادق بسپارد، هنگامی  فرا

كه وفات او فرا رسد بايـد آن را بـه فرزنـدش موسـی كـاظم 
                                                             

ــاد، پيشــانی امــام ســجاد  .١ ی بســياری بســته  پينــه بــر اثــر عبــادت زي

 .)مرتجم. (اين تعبري از القاب آن حرضت است بود و
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بسپارد، هنگامی كه وفات او فرا رسد بايد آن را به فرزنـدش 

علی بن موسی الرضا بسپارد، هنگامی كه وفات او فرا رسـد 

هنگامی  د بسپارد،بايد آن را به فرزندش حممد تقی مورد اعتام

رسـد بايـد آن را بـه فرزنـدش علـی ناصـح  كه وفات او فرا

بسپارد، هنگامی كه وفات او فرا رسد بايد آن را به فرزنـدش 

حسِن فاضل بسپارد، هنگامی كه وفات او فرا رسد بايد آن را 

ايـن . ی آل پيـامرب بسـپارد به فرزندش حممـد، حمفـوظ مانـده

 .دوازده امام هستند

هنگــامی كــه . دی خواهــد بــودپــس از آن دوازده مهــ

وفـات او فــرا رسـد بايــد آن را بــه فرزنـدش اّولــني مقّربــان 

نـامی ماننـد نـام مـن يعنـی امحـد : بسـپارد كـه سـه نـام دارد

نـام سـوم هـم مهـدی  نامی مهنـام پـدرم يعنـی عبـد اهللا و و

 .١»او اوّلني مؤمنان است است و

 :در پاسخ كالم امحد اسامعيل بايد گفت

ی كـه ادِّعـای امامـت دارد بايـد دليلـی اّول آن كه كس
                                                             

 .، ح  و غيبت طوسی ص  .١
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مهچنـني الزم اسـت كـه . قطعی بر ادِّعای خـود ارائـه ناميـد

كرامـاتی داشـته باشـد، نـه آن كـه تنهـا بـه يـک  معجزات و

روايت ضـعيف ماننـد ايـن روايـت در اثبـات ادِّعـای خـود 

 .استناد كند

اين روايت بـه دليـل آن كـه در سـندش افـراد جمهـول 

 .باشد ف میمتعددی هستند ضعي

ــده  ــت ش ــول ثاب ــم اص ــه در عل ــان ك ــه چن دوم آن ك

است، اگر حتی روايتـی صـحيح هـم باشـد اّمـا بـا روايتـی 

تـوان  تـر از آن دارد تعـارض پيـدا كنـد، نمـی كه داللتی قوی

ــذيرفت ــه آن  و. آن را پ ــامعيل ب ــد اس ــه امح ــی ك ــن روايت اي

ــه  ــاتی ك ــا رواي ــودنش ب ــعيف ب ــري از ض ــرده غ ــتناد ك اس

 :از مجله. تر است نيز تعارض دارد آن قویداللتشان از 

ــا  -  ــام رض ــی از ام ــه أت در روايت ــده ك ــد ش كي

ــدی  ــام مه ــت را از ام ــر امام ــه ام ــس ك ــل  ¨آن ك حتوي

حسـن بـن علـی . اسـت گريد، جّدش امـام حسـني  می

وارد  علی بن ابـی محـزه بـر امـام رضـا : گويد خّزاز می
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ــد و ــام هســتيد؟ حضــ ش رت ـاز ايشــان پرســيد شــام ام

ــد ــه«: فرمودن ــت. »بل ــادق : گف ــام ص ــام ام ــّد ش ــن از ج م

شــنيدم كــه فرمــود هــيچ امــامی نيســت جــز آنكــه فرزنــدی 

ــا . دارد ــام رض ــد ام ــوش «: فرمودن ــرد، فرام ای پريم

 كردی يا خـودت را بـه فراموشـی زدی؟ امـام صـادق 

اين گونـه نفرمـوده بـود، بلكـه فرمـوده بـود كـه هـر امـامی 

كـه حسـني بـن علـی پـس از او فرزندی دارد به جـز امـامی 

علـی بـن ابـی . »كند كـه آن امـام فرزنـدی نـدارد خروج می

راســت گفتيــد فــدايتان گــردم، جــّدتان مهــني : محــزه گفــت

 .١گونه فرموده بود

، امـــام دوازدهـــم را در بنـــابراين امـــام رضـــا 

ــتن اســتثناء نمــوده ــد داش ــس  هنگــام وفــات از فرزن ــد، پ ان

عـا  كنـد كـه فرزنـد امـام  مـیچطور امحد اسـامعيل كـذاب ادِّ

 !مهدی است؟

                                                             

 . ، ح غيبت طوسی ص .١
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كلينی در كتـاب كـافی بـه سـند خـود از عبـد اهللا  - 

ــادق  ــام ص ــل، از ام ــم بط ــن قاس ــه ب ــري آي ی  در تفس

مــا بــه بنــى ارسائيــل در كتــاب اعــالم كــرديم كــه  رشيفــه

ـــاد خواهيـــد كـــرد دو ـــار در زمـــني فس  ،)٤: رساءاإل( ب

 :روايت كرده كه آن حرضت فرمودند

نيـزه زدن بـه امـام  علی بن ابـی طالـب و منظور قتل«

ــن  ــت، و حس ــه  اس ــه ك ــمت از آي ــن قس ــور از اي منظ

ــی ــد م ــود و: فرماي ــد نم ــی خواهي ــويی بزرگ ــری ج  برت

ــني  ــام حس ــدن ام ــته ش ــت كش ــدا . اس ــه خ ــا ك آن ج

ــی ــد م ــد: فرماي ــرا رس ــده ف ــتني وع ــه نخس ــامی ك  هنگ

ايـن كـه . اسـت منظور پريوزی خون خواهـان حسـني 

فرسـتيم  بنـدگانی پيكـارجو را بـر شـام مـی: فرموده اسـت

منظـور از آن قـومی اسـت كـه  ها را جسـتجو كننـد تا خانه

رت قــائم آنــان را بــر ـخداونــد پــيش از خــروج حضــ

كســی كــه خــونی از آل پيــامرب انگيــزد، پــس آهنــا هــيچ  مــی
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ــر ــی ب ــا نم ــد را ره ــردنش باش ــد و گ ــل  كنن ــه قت ــه را ب مه

ای  ايــن وعــده و: ايــن كــه فرمــوده اســت و. رســانند مــی

ايـن كـه  و. منظـور از آن خـروج قـائم اسـت است قطعـی

 كنــيم ســپس شــام را بــر آنــان چــريه مــی: فرمــوده اســت

ــني  ــام حس ــروج ام ــور از آن خ ــر از  و منظ ــاد نف هفت

يارانشان اسـت كـه كالهخودهـايی طالكـاری شـده كـه دو 

گوينـد كـه ايـن  آنـان بـه مـردم مـی. طرف دارد بر رس دارند

ــان  حســني  ــا مؤمن اســت كــه خــروج نمــوده اســت، ت

ــاره ــد و درب ــد نيفتن ــه تردي ــا  ی او ب ــال ي ــه او دّج ــد ك بدانن

رت حّجــت قــائم نيــز مهچنــان در ـحضــ شــيطان نيســت، و

آن گــاه كــه مــردم كــامالً دانســتند كــه ايــن . ميــان آهناســت

اسـت، مـرگ  شخصی كه خـروج كـرده امـام حسـني 

او را آيــد، پــس كســی كــه  رت حّجــت مــیـبــه رساغ حضــ

حلــد قــرب او را  كنــد و ُغســل داده، كفــن كــرده، حنــوط مــی

اسـت وتنهـا، وصـی اسـت كـه  گذارد امام حسـني  می
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 ١تواند متصدی اين امـور بـرای يـک وصـّی ديگـر بشـود می

 .]نه امحد اسامعيل[

 بنابراين، كسی كه امر امامت را پس از امام مهدی 

 سني شود، جّدش امام ح دار می عهده] در زمان رجعت[

 .امحد اسامعيل دروغگو نيست است و

صـدوق در كتـاب كـامل الــدين بـه سـند خــود از  - 

 :بصري چنني روايت كرده است ابو 

ای فرزنــد : عــرض كــردم بــه امــام صــادق 

پـس از : فرمـود رسول خدا، مـن از پـدرتان شـنيدم كـه مـی

ــود ــد ب ــدی خواه ــائم، دوازده مه ــ. ق ــدـحض : رت فرمودن

ــدی؛ پــدرم نگفــت دوازده « امــام، وفقــط گفــت دوازده مه

ــه  ــردم را ب ــتند كــه م ــا هس ــی از شــيعيان م ــان گروه ــا آن اّم

 .٢»خوانند شناخت حّقامن فرا می دوستی ما و

ــت  ــند رواي ــه س ــرض ك ــر ف ــر ب ــی اگ ــابراين حت بن
                                                             

 . ح ، ، ص كافی ج .١

 . ، ح ، باب كامل الدين ص .٢
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ــی مهــديان دوازده ــد، نم ــحيح باش ــز ص ــه ني ــوان آن را  گان ت

 .پذيرفت چون با اين روايت تعارض دارد

ــس  ــر ك ــه ه ــوم آن ك ــد س ــت فرزن عی اس ــدَّ ــه م ك

شـواهدی داشـته باشـد، ماننـد  شخصی است، بايد دليـل و

قـرائن ديگــری كـه بــا  اعـرتاف پـدرش يــا شـهادت قابلــه و

چيــزی تعــارض نداشــته باشــند؛ دليــل امحــد اســامعيل 

 !كند فرزند امام مهدی است؟ چيست كه ادِّعا می

  :معنای رؤیا ومیزان حجیت آن

سـامعيل بـه آن اسـتناد يكی ديگر از دالئلی كـه امحـد ا

گويــد كــه در  او چنــني مــی. كنــد خــواب ورؤيــا اســت مــی

وصـّی ايشـان  و ¨خواب ديده كـه او فرزنـد امـام مهـدی 

 !است

عــای امحــد اســامعيل بايــد ســه مطلــب را  در پاســخ ادِّ

 :بيان نامييم

 :مطلب اول، تعريف رؤيا
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ی  در اين زمينه بيش از يک نظريه وجـود دارد؛ نظريـه

چنني است كـه رؤيـا مربـوط بـه حقيقتـی غيبـی يـا ها  غربی

ثري أتـ بلكه رصفًا انعكـاس و حقيقتی مرتبط با آينده نيست، و

بنابراين رؤيا مهان مطالبی اسـت . پذيری از عامل خارج است

كند يا بازتابی از امور دنيوی زندگی  كه انسان با خود بيان می

بيـان  وای رصفا ماّدی است كه واقعيت ندارد  قضيه اوست و

 .باشد كننده هيچ حقيقتی نمی

اعتقــاد بــه  مبنــای چنــني تفســريی، انكــار روح و

 .ماّدی بودن انسان است

ی اسالم چنني است كه رؤيا از يک حقيقـت  اّما نظريه

مربوط به امری است كه در گذشـته  كند و خاص حكايت می

 .شد يا در آينده واقع خواهد اتفاق افتاده و

روح تعّلـق دارد، چـرا كـه روح طبق نظريه، رؤيـا بـه 

برخــی از امــور  رود و انسـان در خــواب بــه عــامل غيـب مــی

كنـد، از مهـني رو انسـان هنگـامی كـه  آن جهان را درک مـی

. تواند آنچـه در خـواب ديـده را بيـان كنـد شود می بيدار می
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در افعــال خــود  پــس َنْفــس در ذات خــود وجــودی جمــّرد و

رود،  خـواب مــی وقتــی انسـان بـه وجـودی مـاّدی اسـت و

در آنجـا رؤيـا بـرای  رود و گويا نفس او به جهـان برتـر مـی

 .آيد او به وجود می

 آيا هر رؤيايی حقيقت دارد؟: مطلب دوم

ــی ــمندان م ــد دانش ــر : گوين ــان برت ــه جه ــاه ب روح، گ

شود، اّما اين گونه نيسـت كـه كـه هـر روحـی كـه  منتقل می

 جمــردات از بــدن جــدا بشــود بتوانــد بــه عــامل عقــل و

هــايی دارنــد  بگــذارد، چــرا كــه برخــی از ارواح تريگــی پــا

 .از صفای كمرتی برخوردار هستند و

از جانـــب ديگـــر، انســـان مهـــانطور كـــه حواّســـی 

ظاهری دارد، حواّسـی بـاطنی نيـز دارد كـه در روانشناسـی 

خيـال پــرداز از آن يــاد  فلسـفی بــه عنـوان حــس مشــرتک و

ال ّرف در اشــكـايـن حـس مشـرتک قـدرت تصـ. شـود مـی

ــده  را داراســت و ــدا ش ــی هنگــامی كــه روح از بــدن ج حت

رود، تنهــا روح نيســت كــه دســت بــه  بــه عــامل مثــال مــی و
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زند، بلكه ممكن اسـت كـه حـس مشـرتک نيـز بـا  تّرصف می

هـايی كـه َنْفـس از  در صـورت او در اين امر دخيـل شـده و

 .ثري بگذاردأكند ت عامل مثال درک می

ــادق  ــ از مهــني رو امــام ص ــه مفّض ــن عمــر ب ل ب

 :اند فرموده

ــه « ــه چگون ــن ك ــه ك ــا انديش ــل، در رؤياه ای مفّض

ی  اگـر مهـه. اند دروغ با يكديگر آميخته های راست و خواب

ی آهنا  اگر مهه و! بودند خواهبا راست بود متام مردم پيامرب می

اساسًا رؤيا امری اضافی  دروغ بود هم هيچ نفعی نداشت، و

ها گاهی راست اسـت  اّما خواب. آمد معنا به حساب میبی و

راهناميـی شـوند يـا  كه مردم از آن در مصـاحلی هبـره بـرده و

گاه دروغ است تـا  از آن دوری كنند، و رضری را بشناسند و

رؤيـا اعـتامد  اين گونه نباشد كه به طور مطلـق بـر خـواب و

 .١»شود

                                                             

 . ، ص ؛ بحار االنوار ج و توحيد مفضل بن عمر ص  .١
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برخـــی  هـــا صـــادق و بنـــابراين برخـــی از خـــواب

ــت ــت اس ــواب و. نادرس ــی از خ ــل  بعض ــادق قاب ــای ص ه

ابـو . برخـی ديگـر قابـل تعبـري نخواهـد بـود تعبري اسـت و

 :فرمودند كند كه امام باقر  بصري روايت می

ابلــيس شــيطانی را بــه نــام هــزع در اختيــار دارد كــه «

در  گـريد و مغـرب را در بـر مـی رق وـهر شب مـا بـني مشـ

 .١»آيد خواب به رساغ مردم می

مــردم اشــكالی را بنــابراين ايــن شــيطان در خيــاالت 

هــای نادرســت  هــا خــواب كنــد كــه بــه ســبب آن تلقـني مــی

 .شود دروغ اجياد می و

هـا درسـت  اكنـون كـه روشـن شـد برخـی از خـواب

تـوان بـه طـور قطعـی،  برخی نادرست است چگونـه مـی و

ــخيص داد؟ بنــابراين  ــواب درســت را از نادرســت تش خ

گــامن را برســاند كــه حجيتــی  توانــد ظــّن و رؤيــا تنهــا مــی

                                                             

 )./(، ح  امالی صدوق ص .١
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گـامن هرگـز انسـان را : ندارد چرا كه به تعبـري قـرآن كـريم

در نتيجـه هرگـز ). : نجمالـ( كنـد نيـاز نمـی از حـق بـی

توان حكمـی رشعـی يـا غـري آن را ثابـت  به وسيله رؤيا نمی

 .نمود

 چه رؤيايی حّجيت دارد؟: مطلب سوم

 رؤيايی كه حّجـت اسـت تنهـا رؤيـای معصـوم 

ــت، و ــر و اس ــه از ام ــه  آنچ ــا ب ــد تنه ــز در آن باش ــی ني هن

خـدای متعـال از قـول . معصوم اختصـاص خواهـد داشـت

 :فرمايد در قرآن چنني می حرضت ابراهيم 

فرزنـدم، مــن در خـواب ديـدم كــه بايـد تــو : گفـت

پـدرم هـر : را قربانی كنم، بنگر كه نظـر تـو چيسـت؟ گفـت

ــرا از  ــدا م ــت خ ــه خواس ــن، ب ــرا ك ــتور دارى اج ــه دس چ

 ).: اتصافّ ال( افتصابران خواهى ي

 :فرمايد مهچنني خدا در قرآن خطاب به پيامرب می

 ما آن رؤيايى را كـه بـه تـو نشـان داديـم فقـط بـراى

 ).: رساءاإل( آزمايش مردم بود
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بنــابراين رؤيــايی كــه حّجيــت دارد تنهــا رؤيــای 

خــواب شـخص غـري معصــوم حتّـی اگــر  معصـوم اسـت و

نيــز  امــام صــادق . صــادق هــم باشــد حّجــت نيســت

 .اند د فرمودهأكيمهني مسئله ت بر

 ابــن اذينــه روايــت كــرده كــه امــام صــادق 

: ؟ گفـتم»كننـد هـا چـه روايـت مـی ايـن ناصـبی«: فرمودند

ــدـفــدايتان شــوم، در چــه مــوردی؟ حضــ در «: رت فرمودن

: گوينــد آنــان مــی: گفــتم. »هايشــان ركــوع وســجده اذان و

ــت ــده اس ــواب دي ــب آن را در خ ــن كع ــی ب ــ. ُاب رت ـحض

ــد ــر از آن  دروغ مــی«: فرمودن ــن خــدا برت ــا دي ــد، مهان گوين

 .١»است كه در خواب ديده شود

انـد تـا ايـن  خواسـته به اين ترتيـب امـام صـادق 

توانـد مصـدری بـرای  حقيقت را نشان دهند كـه رؤيـا نمـی

 .ر گريدمسائل رشعی يا اعتقادی قرا

                                                             

 . ، باب نوادر، ح ، ص كافی ج .١



  ................................  دروغني به خواب وخيالاستناد مدعيان 

هـای منحـرف، در اثبـات عقائـد خـويش بـه  اّما فرقه

ــرده و ــتناد ك ــا اس ــام  رؤي ــود ام ــرای خ ــواب ب ــابق خ مط

ــی ــاب م ــامعيل  انتخ ــد اس ــريوان امح ــه پ ــانطور ك ــد، مه كنن

انـد كـه يكـی از  كننـد كـه در خـواب ديـده دروغگو ادِّعا می

معصومان به آنان گفتـه اسـت كـه بـا امحـد اسـامعيل گـاطع 

مـا نيـز بـه ايشـان مهـان سـخن امـام صـادق  و !بيعت نامييد

 گوييم را می: 

گوييـد، مهانـا ديـن خـدا برتـر از آن اسـت  دروغ می«

 .»كه در خواب ديده شود

ترين مواردی بود كـه توسـط امحـد  آنچه گذشت، مهم

عی گناه كـار مـورد اسـتناد واقـع شـده اسـت . اسامعيل، مدَّ

كـه عقـل دارد، های ما به ادِّعاهای او برای آن كـس  پاسخ و

كند، بنابراين بررسی  حضور يابد كفايت می گوش فرا دهد و

 .باقی سخنان باطل او رضورتی نخواهد داشت

*   *   * 


