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

ــه معنــای عل ــی وســخنان، ب ــت؛  م 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 دليــل ايــن افــراد بلكــه رد و پاســخ بــه ادِّعاهــای . اســت

برخـی افـراد ضـعيف  گـري 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 

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

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(

ركـــز هـــای م از ايـــن رو، در كنـــار ديگـــر فعاليـــت
                                                             

 .ص  ،ل اعامل ج اقبا .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

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

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  اسـت رهـالبوسيلم استان بصـ

 .ناروای خويش را در عرصه مهدوی آغاز كرده است

 آغاز شـد ¨ نامربده، از ارتباط با امام زمانادِّعاهای 

عی مـذكور خـود را فرزنـد امـام عصـ و ر، يامنـی ـسپس مدَّ

ای كه به پندار باطل  موعود، مهدی اول از مهديان دوازده گانه

 رسـند، جانشـني بـه حكومـت مـی ¨ زمـاناو پس از امام 

او مهچنني خود . نائب خاص امام زمان دانست و فرستاده و

ــوم ــمو  را معص ــت  و دارای عل ــل بي ــالح اه ــام س ، ام

 .كند نيز قلمداد می ¨ وصّی امام زمانو  سيزدهم

ــرياث ــن م ــان  اي ــالی چن ــلمغانی، در ح ــب ش دار مكت
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 هـم از اسـالمكند كه در حـّد يـک فـرد عـاّمی  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 كه اين مركز در دفاع از عقائد حّقه توفيق 

 الساطع عـىلٰ  الردُّ (ی  ی عاملانه ر آن را يافته است، جمموعهـنش

اين . است كه ده كتاب كم حجم را شامل می شود) ابن گاطع

های مفصلی هسـتند كـه نويسـندگان  كتب، برگرفته از كتاب

برخی از و  اند حمرتم آهنا به تفصيل در رد امحد اسامعيل نگاشته

 ¨ هـای ختصصـی امـام مهـدی آن آثار را نيز مركز پژوهش

 .ر ساخته استـمنتش



   ..............................  و معصوم است؟ ئم آل حمّمد آيا يامنی قا

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

ی  نويســنده. ی مــورد اشــاره اســت اثــر از جمموعــه ســومني

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

خــود را در پاســخ بــه ادِّعاهــای امحــد اســامعيل و پــريوانش 

 .در موضوع يامنی اختصاص داده است

امحد اسامعيل ادِّعا دارد كه مهان يامنی است كه در 

روايات سخن از خروج او پيش از ظهور مبارک امام زمان 

ی اين ادِّعای نادرست، امحد  در ادامه. وارد شده است ¨

عی عصمت يامنی و يكی بودن شخصيت يامنی  و پريوانش مدَّ

د امحد بنابراين از نظر اين افرا! اند نيز شده ¨و قائم آل حممد 

 .مهان يامنی و قائم و دارای مقام عصمت است

استاد بزرگوار در ايـن مباحـث كـه برگرفتـه از كتـاب 

ــت،  ــی اس ــيت يامن ــوص شخص ــان در خص ــلی از ايش مفّص

به هـر يـک  باره واكاوی كرده وادِّعاهای اين افراد را در اين

 .پاسخ درخوری داده است

رو، خواننـدگان گرامـی بـه  كتـاب پـيش ی با مطالعـه
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عی دروغــني  داوری منصـفانه دربــاره ی شخصــيت ايـن مــدَّ

اميد كه اين اثر در پيشگاه قطب عامل امكان . خواهند پرداخت

 .دافتمرضّی و  مقبول

*   *   * 



 

 

 

  پیروان اوسماعيل و ادشمني احمد 

  ¨با امام مهدی 

گرامی پوشيده نيست كه مقصود اساسی ی  بر خواننده

ی يامنی، نه اثبات  از ادِّعاهای امحد اسامعيل و ياران او درباره

 ¨ مقامات عظيم شخصيت يامنی كـه نـربد بـا امـام عصــر

امحـد . هـای ثابـت آن حضــرت اسـت سلب متام فضيلت و

های شيطانی خـود،  اسامعيل و يارانش برای رسيدن به هدف

هر آن چه را كه در  برای اين امر قرار داده وای  يامنی را وسيله

ثابـت اسـت، بـه  ¨ روايات متواتر برای امام مهدی منتظر

  .اند يامنی نسبت داده

  :رد پندار قائمیت احمد اسماعیل

ــرای  ــات آن ب ــراد در اثب ــن اف ــه اي ــوری ك ــه ام از مجل
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 -كـه بنـا بـر ادِّعايشـان مهـان امحـد اسـامعيل اسـت  -يامنی 

ايـن اسـت كـه او قـائم آل حممـد و مهـدی اند،  كوشش كرده

 .آخر الزمان است

يامنـی مهـان قـائم آل (عبد الرزاق ديراوی ذيل عنـوان 

 :چنني گفته است) باشد حممد و مهدی آخر الزمان می

روايـت شـده كـه  در كتاب كافی از امام صادق (

هر پرچمی كه پيش از قيام قائم بلند شود، صاحب «: فرمودند

 .»آن طاغوت است و به جای خدا عبادت خواهد شد

معنای اين روايـت چنـني اسـت كـه بـه طـور مطلـق، 

ــت  ــی اس ــرچم گمراه ــد پ ــائم باش ــيش از ق ــی پ ــر پرچم ه

صــاحب آن طــاغوتی اســت كــه بــه جــای خــدا عبــادت  و

 .نها پرچم قائم استثنا شده استشود و از اين حكم ت می

اّما از آنچه گذشت دانستيم كه پرچم يامنی كه پـيش از 

تـرين  امام مهدی است، پرچم هدايت و بلكـه هـدايت يافتـه

هاست؛ پس چگونه بايـد تعـارض بـني روايـت يامنـی  پرچم

 تر از كافی نقل شد را برطرف كرد؟ روايتی كه پيش و
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يــن تعــارض آشــكار اســت كــه هــر راه حّلــی بــرای ا

بايد بر اسـاس مضـمون هـر دو روايـت و بـی هـيچ كاسـتی 

 .از آن دو باشد

تنها راه حّلی كه در اينجـا وجـود دارد ايـن اسـت كـه 

بگــوييم پــرچم قــائم و يامنــی يــک پــرچم اســت؛ ايــن امــر 

موجـب تقويــت ايــن حقيقــت خواهــد بــود كــه قــائم مهــان 

ــت ــی اس ــی. يامن ـــريح م ــه تص ــی ك ــني، روايت ــد  مهچن كن

ــار،  ی لشــكر غضــب يــا رهــرب سيصــد و هفرمانــد ســيزده ي

  .١)ای يامنی است نيز به مهني حقيقت اشاره دارد خليفه

رد ایــــن پنــــدار کــــه یمــــانی همــــان قــــائم آل دمحم 

 است:  

ــادق  ــام ص ــخن ام ــوده س ــه فرم ــد ك ــر «: ان ه

ــام قــائم باشــد صــاحبش طــاغوتی  پرچمــی كــه پــيش از قي

، ارتبــاطی بــه »شــود اســت كــه بــه جــای خــدا عبــادت مــی

                                                             

 .ص  جامع األدلة .١
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هـايی  زيـرا منظـور از پـرچم. پرچم يامنی و ماننـد آن نـدارد

هــايی هســتند كــه بــه جــای خــدا  كــه صــاحبان آن طــاغوت

هـای خمـالف دعـوت امـام مهـدی  شوند، پـرچم پرستش می

  ـــا ـــال آن، ي ـــفيانی وامث ـــرچم س ـــد پ ـــت، مانن اس

هـــا  هـــای ناشناســـی كـــه صـــداقت صـــاحبان آن پـــرچم

عی مشخص نيسـت، چـرا كـه آ نـان اگـر چـه در ظـاهر مـدَّ

هــايی هســتند كــه بــه جــای خــدا  حــق باشــند اّمــا طــاغوت

 .شوند عبادت می

ــرچم ــا پ ــام  اّم ــانی، ام ــی و خراس ــد يامن ــايی مانن ه

هـا تصــريح كـرده و خـرب داده  بـر هـدايت آن معصوم 

ــاحبان آن ــه ص ــت ك ــدی  اس ــام مه ــاری ام ــه ي ــا ب در  ¨ه

ـــه ايشـــان در  مقابـــل دشـــمنان آن حضــــرت و كمـــک ب

ــومان  ــط معص ــت و توّس ــد خواس ــان برخواهن  دعوتش

صـداقت آنـان در دعوتشـان بـرای مـا آشـكار شـده اســت، 

ــا يــاری امــام، چيــزی از اهــداف  مــی و دانــيم كــه ايشــان ب

ــی ــوی را نم ــد دني ــه . خواهن ــت ك ــدی نيس ــابراين تردي بن
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نكــوهش واقــع هــای گمراهــی كــه مــورد  منظــور از پــرچم

توانــد ايــن مــوارد باشــد، و ايــن افــراد يقينــًا  انــد نمــی شــده

ــد طــاغوت نمــی ــد  توانن ــند كــه بــه جــای خداون هــايی باش

 .عبادت شوند

هــا از عموميــت ســخن  بـه ديگــر ســخن، ايــن پـرچم

هـر پرچمـی كـه قبـل از قيـام قـائم «: كه فرمودند امام 

ــای  ــه ج ــت و ب ــاغوت اس ــاحب آن ط ــود ص ــته ش برافراش

چـرا كـه تصــريح . باشـند خـارج مـی» شود ادت میخدا عب

ــه آن ــده ك ــرچم ش ــا پ ــابراين  ه ــتند، و بن ــدايت هس ــای ه ه

عموميــت ســـخن پيشـــني امــام معصـــوم ختصـــيص بـــر 

نيــز ) خــروج موضــوعی(دارد؛ بلكــه از بــاب ختّصــص  مــی

باشـند، چـرا  ها از روايتی كه نقـل شـد خـارج مـی آن پرچم

اشـد كـه كه حمال است صـاحب پـرچم هـدايت، طـاغوتی ب

 .به جای خداوند عبادت شود

دهـد كـه حـديث مـورد نظـر  اين امر به مـا نشـان مـی

هـای گمراهــی اسـت كـه در روايـات بــه  مربـوط بـه پـرچم
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ــرچم ــوان پ ــده عن ــی نش ــدايت معرف ــای ه ــد ه ــن . ان ــه اي ب

عـــای عبــد الـــرزاق ديــراوی نيـــز  ترتيــب، نادرســتی ادِّ

پــرچم يامنـی و قــائم «: شــود كـه گفتــه اسـت مشـخص مـی

هـايی  صـحيح ايـن اسـت كـه ايـن دو، پـرچم. »هستند يكی

 .كند خمتلفند كه يكی از آن دو به ديگری دعوت می

ای نظـــامی اســـت كـــه خـــروج او  يامنـــی فرمانـــده

اسـت كـه زمـني را  ¨عالمت نزديكـی ظهـور امـام زمـان 

ــات  ــه در رواي ــان ك ــرد، چن ــد ك ــر خواه ــدل و داد پ از ع

متواتر شيعه و اهـل سـنت بـدون هـيچ اختالفـی وارد شـده 

 .است

ـــت ـــل بي ـــات اه ـــا رواي ـــنايان ب ـــر   آش و ديگ

داننــد كـه آن اخبــار، داللــت دارنـد كــه يامنــی  احاديـث مــی

كنــد و خــروج او  چنــد مــاه پــيش از قيــام قــائم خــروج مــی

نزديكـی ظهــور مبـارک خواهــد بـود؛ مهچنــني عالمتـی بــر 

آيـد و بـرای  مـی ¨دانند كه يامنی به ياری امـام مهـدی  می

ــه ــان زمين ــز خــروج  ظهــور ايش ــن ني ــازی نمــوده و از يم س
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از مّكــه  ¨ ايــن در حـالی اســت كــه امـام زمــان. كنــد مـی

كنند؛ عـالوه بـر ايـن، اختالفـات ديگـری  مكرمه خروج می

ی موجـود اسـت كـه بـه سـبب آن نيز بني روايات قائم و يامن

 ¨ رسد كـه يامنـی كـامالً بـا امـام مهـدی انسان به يقني می

 .متفاوت بوده و شخص ديگری است

ــامعيل  ــد اس ــه امح ــت ك ــی نيس ــود، تعجب ــن وج ــا اي ب

ــی و ــحات را منكــر م ــريوانش واض ــدهييات  پ شــوند و در ب

ــدال مــی ــه ج ــردود مــی ب ــواترات را م ــد، مت ــامرند  پردازن ش

ــكار را  و ــّق آش ــد رد ح ــاهی دارن ــه از آن آگ ــود آنك ــا وج ب

 .كنند می

ذكر اين نكته نيز الزم اسـت كـه پـرچم يامنـی بـه ايـن 

دعـوت  ¨ دليل پـرچم هـدايت شـده كـه بـه امـام مهـدی

نيـز چنـني  كند نه به خودش؛ در حـديث امـام بـاقر  می

 :آمده كه

مـن رايـة الـيامين، هـي  ىٰ وليس يف الرايات رايـة أهـد«

 .صاحبكم َيْدعو إىلٰ ؛ ألنَّه ىٰ راية هد
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يامنــی  پــرچم تــر از هــا، هــدايت يافتـه در ميـان پــرچم

نيســت، آن پــرچم هــدايت اســت، چــون بــه صــاحب شــام 

 .١»كند دعوت می

تـرين دليـل  امحد اسامعيل و يارانش اين روايت را مهم

اند، حال آن كه روشن است كه منظور  استناد خود قرار داده و

چرا كه او به صاحب شام دعوت «: اند از سخن امام كه فرموده

واضـح اسـت كـه در . دعوت به امـام زمـان اسـت» كند می

بيـان  امام زمان، چنـني تعبـريی و صورت يكی بودن يامنی و

ی ادِّعـای عبـد  بود، چـرا كـه الزمـه چنان عّلتی نادرست می

قـائم  ی يكی بودن شخصـيت يامنـی و الرزاق ديراوی درباره

تر بودن پـرچم يامنـی،  يافته تچنني خواهد شد كه عّلت هداي

آشكار است كه چنني عّلتی نادرست ! دعوت به خودش است

پس . كنند ها به خود دعوت می است چون صاحبان متام پرچم

  چرا پرچم يامنی بني آنان پرچم حق شده باشد و نه ديگران؟

                                                             

 .ص الغيبة للنعامين . ١
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  آیا یمانی معصوم است؟

عــا كــرده انــد كــه  امحــد اســامعيل و يــارانش چنــني ادِّ

ــی  ــده يامن ـــريح ش ــمت او تص ــه عص ــت و ب ــوم اس معص

 /ربيـع ثـانی /(ی خـود بـه تـاريخ  امحد در بيانيـه. است

ســيد امحــد احلســن يامنــی موعــود (بــا عنــوان ) هــ ق

 :چنني گفته است) است

ــده اســت( ــت آم ــق : دوم آن كــه در رواي ــه ح ــی ب يامن

ــی و ــوت م ــتقيم دع ــد راه مس ــق و. كن ــه ح ــوت ب راه  و دع

كنـد ومـردم را در باطـل  فـرد خطـا نمـیمستقيم يعنـی ايـن 

يعنــی او معصــوم . بــرد داخـل نكــرده و از حــق بــريون نمــی

 .١)به عصمتش ترصيح شده است است و

ــت  ــّددی نادرس ــات متع ــامعيل از جه ــد اس ــالم امح ك

 :است

او بــه حــق و راه مســتقيم «روايتــی كــه تعبــري . 

ــی ــوت م ــد دع ــت » كن ــعيف اس ــی ض ــده، روايت در آن آم
                                                             

 .ص  ،املتشاهبات ج  .١
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روايتی ضـعيف كـه حتّـی يـک مسـتحب نيـز توان با  نمی و

ــی ــات نم ــه اثب ــا آن ب ــات  ب ــه از مقام ــمت را ك ــد، عص رس

 .حساس دينی و اصول عقائد است ثابت نمود

ــان .  ــی پنه ــی لطف ــه معن ــطالح ب ــمت در اص عص

كنـد بـه شـكلی كـه حتّـی بـا  است كه خـدا بـه مكلَّـف مـی

ای بــرای تــرک اطاعــت  قــدرت نيــز انگيــزه وجــود تــوان و

 .ام گناهان نداشته باشداهلی و انج

گونـه نيـز تعريـف  تـوان عصـمت را ايـن مهچنني مـی

ای باشـد كـه در نفـس پـاكش  اين كه شخص به گونـه: نمود

ــل  حلظــه ــر عم ــا ارصار ب ــه انجــام عمــل حــرام ي ــل ب ای مي

ايـن . ی رشعـی وجـود نداشـته باشـد مكروه يا ترک وظيفه

 هـا و احكـام امر مستلزم علم آن فـرد بـه وظـايف، واقعيـت

 .١واجب است حرام و حالل و

اّما اين كه امحد اسامعيل ادِّعا كرده كـه معصـوم كسـی 

يا  ناميد و كند و مردم را در باطل داخل نمی است كه خطا نمی
                                                             

 .ص ر االهلية فی املسائل العقائدية االنوا .١
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كنــد، مطلبــی غــري از معنــای اصــطالحی  از حــق خــارج نمــی

دليل اين ادِّعای امحـد ايـن اسـت كـه پـريوان او . عصمت است

اصـطالحی عصـمت را بـرايش ثابـت توانند معنـای  هرگز نمی

های صوتی امحد اسامعيل در سـايت يـاران او  چرا كه فايل. كنند

باشد و بلكه  موجود است و رسشار از خطاهای لغوی بسيار می

نامربده اشتباهات فاحشی حّتی در خواندن قرآن كـريم دارد كـه 

پـس يقينـًا ! شوند بسياري از كودكان مسلامن نيز مرتكب آن نمی

 .واند مطابق معنای معروف، معصوم به شامر بيايدت نمی

ــرده ــا ك ع ــريوان او ادِّ ــني رو، پ ــد  از مه ــه امح ــد ك ان

بــا ايــن حــال . مطــابق معنــای جعلــی آنــان معصــوم اســت

مهان معنی نيز قابـل تطبيـق بـر امحـد اسـامعيل نيسـت؛ چـرا 

كــه مطالــب نادرســت و خطاهــای فــاحش او بســيار اســت 

انش را در باطـل داخـل كـرده او به اين ترتيـب متـام پـريو و

زيـرا آنـان ادِّعاهـای نادرسـت . و از حق بريون بـرده اسـت

ــه  امحــد را كــه خمــالف امجــاع شــيعيان از زمــان امامــان تــا ب

از مجلـه ايـن ادِّعـا كـه . انـد ييد قرار دادهأامروز است مورد ت
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نفــر هســتند، او امــامی  )٢٤(گويــد امامــان  امحــد مــی

دعـــوت نـــوح  معصـــوم اســـت، دعـــوتی خـــاص ماننـــد

دارد  حممــــد و  وابـــراهيم وموســـی وعيســـی 

ادِّعاهايی ديگر كه تنهـا ديوانگـان و كسـانى كـه بـر عقـل  و

 .١كنند و قلبشان غلبه شده باور مي

                                                             

كـه در آن، تعـداد زيـادی از ) الرد القاصم(رجوع شود به كتابامن با عنوان  .١

عاهای نادرست را آورده او : از مجله اين كـه امحـد معتقـد اسـت. ام اين ادِّ

 ¨ فرستاده، سفري، وصی، نواده و متولی امر امامت پس از امـام مهـدی

ــارک، زره ى حضـــرت داود، ســتاره شــش گوشــه  اســت، او ســتاره مب

ستاره صبح است، در آيات بسياری از قرآن از او با عنـوان رسـول يـاد  و

ييـد شـده بـا أناميـد، او ت شده است، او زمني را رسشار از عدل و داد مـی

جربئيل و استوار شده با ميكائيل و ياری شده با ارسافيل اسـت، او يامنـی 

، ياد شده در روايات است، در تورات و انجيل از او نام برده شـده اسـت

او برتر از حضـرت عيسی و شبيه عيسی است كه خود را فدای او نمـود، 

ی ايليا به سـوی هيـود  ی عيسی مسيح نزد مسيحيان و فرستاده او فرستاده

ی زمـني اسـت كـه بـا مـردم صـحبت  او داّبـه. ی خرض است فرستاده و

كند، در پشت او ُمهر نبّوت است، او حجر االسـود اسـت و يـاران او  می

 ).نويسنده. (شوند سانی هستند كه وارد هبشت میاولني ك
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ضـمن آن كــه متــام افــراد عــادى مســلامن و غــري آنــان 

شــوند، اّمــا خطاهــای آنــان از قبيــل زنــا  مرتكــب خطــا مــی

مـردم را در باطـل داخـل  -بـه عنـوان مثـال  -رشب مخر  و

بـرد؛ پـس آيـا آنـان نيـز بـه نظـر  نكرده و از حق بريون نمـی

 امحد و يارانش معصوم هستند؟

ــه عبــارت ديگــر، متــام افــراد عــادى مســلامن خطــا  ب

كنـد، افـراد عـادى  كننـد و امحـد اسـامعيل نيـز خطـا مـی می

مسلامن با اشتباهشـان مـردم را در باطـل داخـل نكـرده و از 

برنـد، پـس از ايـن جهـت بـا امحـد اسـامعيل  حق بريون نمی

ــد داشــت، پــس چــرا تنهــا امحــد اســامعيل  تفــاوتی نخواهن

 !اند؟ ديگران معصوم نشده معصوم شده و

بـــني دعـــوت بـــه حـــق، و عصـــمت شـــخص  - 

چــه بســيار . ای وجـود نــدارد دعـوت كننــده، هــيچ مالزمــه

دعوت كنندگان بـه حـق كـه معصـوم نيسـتند؛ بلكـه اساسـًا 

منی ايــن اســت كــه بــه حــق و راه مســتقيم تكليــف هــر مــؤ

مثالً، امر بـه معـروف و هنـی از منكـر دعـوت . دعوت ناميد
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تــوان گفــت هــر كــس كــه امــر بــه  بــه حــق اســت؛ آيــا مــی

معــروف و هنــی از منكــر كنــد يــا دعــوت بــه مــذهب اهــل 

 ناميد، معصوم است؟ بيت 

ــارت  -  ــوت «عب ــام دع ــاحب ش ــه ص ــه او ب ــرا ك چ

كـه در روايـت وارد شـده، تفسـري دعـوت بـه حـق » كند می

كنـد  دعـوت مـی ¨بنابراين يامنـی بـه امـام مهـدی . است

 چـهنـه آن كـه هـر . در دعوت خويش نيز راسـتگو اسـت و

 .از او رس بزند حق و راه مستقيم باشد

ــی  -  ــردان بزرگ ــق م ــيف در ح ــن توص ــابه اي مش

ظــر وارد شــده كــه مهگــان بــر معصــوم نبــودن آهنــا اتفــاق ن

ــد ــدا. دارن ــامرب خ ــثالً پي ــاره  م ــارس  درب ــن ي ــّامر ب ی ع

 :اند فرموده

 .اجلنَّة يدعوهم إيلٰ «

 .١»كند او مردم را به هبشت دعوت می

                                                             

؛ صـحيح ص ، ؛ رشح االخبـار ج  و ص ، بحار االنوار ج  .١

 .ص ، بخاری ج 
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هيچ ترديـدی نيسـت كـه دعـوت بـه هبشـت دعـوت 

 .به حق خواهد بود

ی زيـد شـهيد نيـز ماننـد مهـان تعبـري  مهچنني دربـاره

كلينـی در كـافی بـا سـند صـحيح . آميز آمـده اسـت ستايش

روايـت كـرده كـه  از عيص بـن قاسـم از امـام صـادق 

 :آن حضـرت ضمن حديثی فرمودند

خرج زيـد، فـإنَّ زيـدًا كـان عاملـاً، وكـان : وال تقولوا«

ــام دعــاكم إىل الرضــا مــن  صــدوقاً، ومل َيــْدُعكم إىل نفســه، إنَّ

 .دعاكم إليهولو ظهر لََوىف بام  ،آل حمّمد 

نگوييــد زيــد خــروج كــرد، چــرا كــه زيــد عــامل 

راســتگو بــود و شــام را بــه خــودش دعــوت نكــرد، بلكــه  و

شـد  به رضايت آل حممـد دعـوت نمـود؛ اگـر او پـريوز مـی

 .١»كرد به آنچه شام را به آن دعوت كرده بود حتًام وفا می

دعــوت زيــد بــه رضــايت آل حممــد مهــان دعــوت بــه 
                                                             

 .ص  ،كافی ج  .١
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مهـان دعـوت بـه حـق و راه مسـتقيم  امام زمان خود بود كه

 .دعوت يامنی نيز مهينگونه است. آيد به حساب می

ی شيخ مفيـد نيـز وارد  مهچنني، عني مهان تعبري درباره

به شيخ مفيد كه طربسـی  ¨در توقيع امام زمان . شده است

 :آن را در كتاب احتجاج روايت كرده، اين تعبري آمده است

ــا « ــه ســالم اهللا عليــك أهيُّ ، الــداعي إلي النــارص للحــقِّ

 .بكلمة الصدق

كننده بـه  دعوت سالم خدا بر تو ای ياری كننده حق و

 .١»آن با راستی

آشــكار اســت كــه هــيچ كــس بــه عصــمت عــّامر بــن 

ــدارد، بلكــه  ــد اعتقــادی ن ــا شــيخ مفي ــد شــهيد ي يــارس، زي

. باشـند ی مسلامنان بر اين نظرند كـه آنـان معصـوم نمـی مهه

كـرد عاملـان  عبارات بـر عصـمت داللـت مـیاگر امثال اين 

هـای خـود حـتًام بـه  كردنـد و در كتـاب شيعه آن را بيان مـی

 .نمودند اين موضوع ترصيح می
                                                             

 .ص ، احتجاج ج  .١
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امحد اسامعيل پـس از كـالم پيشـني خـود چنـني گفتـه 

 :است

و بــه ايــن معنــی، ايـــن قيــد يــا حــد در تعيـــني (

اّمـا ايـن كـه معنـای . شخصيت يامنی سـودمند خواهـد بـود

راه مســتقيم دعــوت  او بــه حــق و«بــرای آن كــالم ديگــری 

فايـده بـودن آن خواهـد  فـرض كنـيم، موجـب بـی» كنـد می

ــی ــارت نم ــر آن عب ــد و ديگ ــرای  ش ــّدی ب ــد و ح ــد قي توان

حاشـا كـه معصـومان چنـني سـخنی . شخصيت يامنی باشـد

 .١)بگويند

ــامش  ــالم ام ــز در رشح ك ــراوی ني ــرزاق دي ــد ال عب

 :گفته استامحد اسامعيل كوشش كرده و چنني 

ــف ( ــدد تعري ــاقر در ص ــام ب ــدانيم ام ــس از آن كــه ب پ

انــد، ســخن امحــد احلســن كــه گفتــه  شخصــيت يامنــی بــوده

ــت ــب : (اس ــاقر موج ــام ب ــالم ام ــرای ك ــری ب ــرض ديگ ف

ــی ــی ب ــر نم ــد و ديگ ــد ش ــودن آن خواه ــده ب ــد  فاي ــد قي توان

                                                             

 .ص  ،املتشاهبات ج  .١
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روشــن  واضــح و) حــّدی بــرای شخصــيت يامنــی باشــد و

ن چـه امحـد احلسـن گفتـه هـر معنـايی غـري از آ. خواهد شد

شـود تـا  است بـرای كـالم امـام فـرض كنـيم، موجـب مـی

تعريــف مــورد نظــر شــامل فــرد ديگــری غــري از يامنــی هــم 

توانـد آن را شـامل شـود و در نتيجـه  يا حـدِّ اقـل مـی. باشد

بيهوده خواهد بود؛ چرا كـه تعريـف يـا حـّد سـزاوار اسـت 

 كــه بــا چيــزی باشــد تــا موجــب تشــخيص فــرد از ديگــران

روشـن اسـت كـه . شود نه آنكه با هـم در آن رشيـک باشـند

معنايی كـه امحـد احلسـن بيـان كـرده، تنهـا خمصـوص يامنـی 

هـای خـدا مشـخص  است واو را به عنـوان يكـی از حجـت

هـا در وصـيّت رسـول خـدا شـناخته  و آن حجـت. ناميـد می

 .١)شده هستند

 :در پاسخ بايد گفت

راه او بــه حــق و «: انــد ســخن امــام كــه فرمــوده

ــی ــوت م ــتقيم دع ــد مس ــرای » كن ــی ب ــّد و تعريف ــد و ح قي

                                                             

 .مصدر مهان. ١
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شخصيت يامنی نيست چرا كـه قيـد تنهـا بـرای اسـم جـنس 

 ُمْؤِمنَـةٍ بـا كلمـه  َرَقبَـةٍ است؛ مانند قيد خـوردن كلمـه 

 :ی رشيفه در اين آيه
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براى هيچ فرد با ايامنى جماز نيسـت كـه فـرد بـا ايامنـى 

ــا  ــار از روى خط ــن ك ــه اي ــر اينك ــاند، مگ ــل برس ــه قت را ب

ــا  و اشــتباه از او رس زنــد و در عــني حــال كســى كــه فــرد ب

ــايامنــى را از روى خطــ ــه قتــل برســاند بايــد ي ــرده کا ب ی  ب

 .خونبهايى به خويشان او بپردازد مؤمن آزاد كند و

قابـل ... اسامی معرفـه و َعَلـم، ماننـد زيـد و يامنـی و

باشـند، و ايـن امـر بـر هـر كـس كـه علـم  قيد خوردن نمـی

مهچنـني حـد نيـز كـه . اصول خوانـده باشـد آشـكار اسـت

... ننـد يامنـی ونوعی از تعريف است بـرای اسـامی َعَلـم ما

 .نخواهد بود، چنان كه در علم منطق آمده است
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كـــه او را در  -مشــكل امحــد اســـامعيل و ديــراوی 

ــی ــاری م ــتش ي ــور نادرس ــد  ام ــان  -ده ــه آن ــت ك ــن اس اي

ــابراين  بــدهييات علــم منطــق و اصــول را نمــی فهمنــد، و بن

طبيعی است كه در چنـني خطـای فاحشـی بيفتنـد كـه حتّـی 

 !شوند نيز دچار آن نمیكوچكرتين طّالب علم 

: اند مهچنني اين كه امحد ادِّعا كرده سخن امام كه فرموده

بر عصـمت داللـت » كند او به حق و راه مستقيم دعوت می«

داشته و در مقام تعريف شخصيت يامنی موجـب سـودمندی 

كالم امام است و در غري اين صورت كالم امام بيهوده خواهد 

چرا كه ايـن مجلـه . سامعيل استبود، هذيانی آشكار از امحد ا

اساسًا مربوط به تعريف شخصيت يامنی نيست بلكه تنها نشان 

ای  دهد كه او در دعوت به حق صادق اسـت و ايـن نكتـه می

مهم در سخن امام است، و البته هيچ داللتی هم بر عصـمت 

 .ندارد

ــی نيــز از كــالم امــامش امحــد  ــاظم العقيل مهچنــني، ن

 :نموده استاسامعيل اين چنني دفاع 
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دعوت به حق و راه مسـتقيم تنهـا از جانـب معصـوم (

چرا كه از شخص غري معصوم هم درستی و هم . خواهد بود

اش وجـود  رود، و اگر احتامل خطا درباره نادرستی احتامل می

توانـد اينگونـه  نمی داشته باشد، ديگر معصوم نخواهد بود و

معنـای  زيـرا. كنـد وصف شود كه به راه مستقيم هدايت مـی

استقامت اين است كه هرگز در هدايت اّمت منحرف نخواهد 

به اين معنا كه او مردم را در گمراهی داخـل نكـرده و از . شد

 .هدايت بريون نخواهد ُبرد

گـويم غـري معصـوم بـه حـق و راه مسـتقيم  اين كه می

يقـني اسـت، ماننـد  كند منظورم به نحـو حـتم و هدايت نمی

احتاملی؛ چرا كه هر انسانی به طـور  يامنی، نه به نحو جزئی و

مانند كسی كه . تواند به حق يا راه مستقيم دعوت كند عام می

تـوان  خواند اّما نمی فرا می  بيت مردم را به پريوی از اهل

حقيقت راه مستقيم  او را اينگونه وصف كرد كه به متام حق و

 .١)يقني يعنی به نحو جزم و. كند دعوت می
                                                             

 .ص ، دراسة فی شخصية اليامنی املوعود ج  .١



 اسامعيل برصیپاسخ های روشن به امحد    ..............................  

كــه در ايــن ســخنان نــاظم العقيلــی ناگفتــه پيداســت 

روشن است كه دعوت به حق . مغالطات آشكاری وجود دارد

تواند از جانب شخص غري معصوم و با يقني بـه حّقانيـت  می

ترديد به هدايت دعـوت  خود و اطمينان به اين باشد كه او بی

كند  دعوت می مثالً كسی كه به مذهب اهل بيت . كند می

راه مستقيم بـه حسـاب  به هدايت وبدون شک دعوت كننده 

 .آيد، چه معصوم باشد و چه نباشد می

ــمندان آنــان  ــه دانش ــيعيان، چ ــام ش ــني رو، مت از مه

چه افـراد ديگـر، يقـني دارنـد كسـی كـه بـه مـذهب اهـل  و

ناميـد؛  كند بـه راه مسـتقيم دعـوت مـی دعوت می بيت 

يقـني نداشــته  -چـه عـامل وچــه عـامی  -اگـر ايـن شــخص 

ــتقيم دعــوت مــی باشــد كــه بــه كنــد، حجــت او در  راه مس

تواننــد  اســاس خواهــد بـود و دشــمنان مــی عملكـردش بــی

اشــكال كننــد كــه او در صــّحت مــذهب خــود يقــني نــدارد 

بلكه تنهـا پنـدارش چنـني اسـت و روشـن اسـت كـه گـامن 

 .سازد نياز نمی هرگز انسان را از حق بی
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چـرا كـه از شـخص : (اّما اين كه عقيلـی گفتـه اسـت

رود  عصـوم هـم درسـتی و هـم نادرسـتی احـتامل مـیغري م

اش وجـود داشـته باشـد، ديگـر  اگر احـتامل خطـا دربـاره و

توانــد اينگونــه وصــف شــود  معصــوم نخواهــد بــود و نمــی

 ).كند كه به راه مستقيم هدايت می

ــی ــامر م ــه ش ــود او ب ــی در رّد خ ــه  كالم ــرا ك ــد؛ چ آي

امحـد  زيـرا. كنـد داللت بر معصوم نبودن امحد اسـامعيل مـی

ــل ــان كــه از فاي هــای صــوتی  در خوانــدن قــرآن كــريم، چن

ــب  ــارانش واضــح اســت، مرتك ــده در ســايت ي منتشـــر ش

ــی ــابراين نم ــت و بن ــده اس ــكاری ش ــای آش ــد  خطاه توان

ی او نـه تنهـا احـتامل درسـتی  معصوم باشد، چرا كه دربـاره

رود، بلكه مـا بـه خطاكـار بـودنش نيـز يقـني  و نادرستی می

ــم و بــه ايــن ت ــی، امحــد داري ــق ســخنان عقيل رتيــب طب

 .تواند به راه مستقيم هدايت ناميد نمی

اّما ايـن سـخن عقيلـی كـه دليـل آورده وگفتـه اسـت 

كه شخص غـري معصـوم احـتامل درسـتی و نادرسـتی در او 



 اسامعيل برصیپاسخ های روشن به امحد    ..............................  

ــی ــه راه  وجــود دارد و نم ــه ب ــود ك ــف ش ــني وص ــد چن توان

زيـرا . كنـد نيـز آشـكارا نادرسـت اسـت مستقيم هدايت می

 معصـوم بـه مهـان چيـزی دعـوت كنـد كـه اگر شخص غري

ــر  معصــوم  ــه آن دعــوت كــرده و دليــل قطعــی ب نيــز ب

ــت  ــّوت و امام ــد و نب ــد توحي ــود دارد، مانن ــتی آن وج درس

و امثـال آن، پـس هرگـز در آن احـتامل خطـا  اهل بيت 

ــه مــی ــن اســت ك ــدارد و روش ــورت  وجــود ن ــه ص ــوان ب ت

 .كند قطعی چنني گفت كه او به راه مستقيم دعوت می

معنای استقامت : (اّما اين ادِّعای عقيلی كه گفته است

بـه . اين است كه هرگز در هدايت اّمت منحرف نخواهد شد

اين معنا كه او مردم را در گمراهی داخل نكرده و از هـدايت 

نيز دليلی عليه اوست نه به نفـع او؛ زيـرا ) بريون نخواهد برد

را بـه مـذهب  سخن او قابل تطبيق بر كسانی است كه مـردم

كنند، و روشن است كه اين دعوت  دعوت می اهل بيت 

اش  توان دربـاره رود و می هرگز در هدايت اّمت به خطا نمی

ای اّمـت را در گمراهـی وارد  گفت كه چنـان دعـوت كننـده
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بلكـه بـاالتر از آن، . بـرد كنـد و از هـدايت بـريون نمـی نمی

صـوم هـم توان گفت كه چنان فردی بـا وجـود آن كـه مع می

نيست برخی مردم را از گمراهـی بـريون بـرده و در هـدايت 

 .كند داخل می

آنـان . انـد ، مهني گونه بودهبسياری از علامى شيعه 

عمر با بركت خود را رصف هدايت مردم به مذهب اهل بيت 

 عی عصمت خود نشدند  . كردند، حال آن كه هرگز مدَّ

: اسـتاّمـا نادرسـتی ايـن سـخن عقيلـی نيـز آشـكار 

ــی( ــدايت نم ــتقيم ه ــق و راه مس ــه ح ــوم ب ــري معص ــد  غ كن

منظورمان به نحـو حتمـی و يقينـی اسـت، ماننـد يامنـی، نـه 

 ).احتاملی به نحو جزئی و

چرا كـه آنچـه در روايـت آمـده ايـن اسـت كـه يامنـی 

) هـدايت(كنـد و نيامـده كـه بـه حـق  مـی) دعـوت(به حق 

قيلـی ادِّعـای ع. كند، و فـرق بـني ايـن دو روشـن اسـت می

مبنی بر اين كه هدايت بايـد بـه نحـو يقـني وقطـع باشـد نيـز 

 .شود از روايت برداشت نمی
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ی ديگری به حـق  بنابراين يامنی مانند هر دعوت كننده

ناميد كه  خمصوصًا كه يامنی به حّقی خمصوص دعوت می. است

يقينی او به امام نيز  دعوت قطعی و. است ¨ مهان امام زمان

يان بسياری كه به صـورت قطعـی بـه امـام او را از ديگر شيع

كننـد نيـز متاميـز  دعوت مـی يا حق اهل بيت  ¨زمان 

وجـوب  كند، چرا كه عمل آنان نيز مسـتلزم عصـمت و نمی

 .پريوی از ايشان نخواهد بود

هر انسانی بـه طـور عـام : (اّما اينكه عقيلی گفته است

مانند كسی كه مردم . تواند به حق يا راه مستقيم دعوت كند می

توان او را  خواند، اّما نمی فرا می را به پريوی از اهل بيت 

اينگونه وصف كرد كه بـه متـام حـق و حقيقـت راه مسـتقيم 

 ).يعنی به نحو جزم ويقني. كند دعوت می

نيـــز اعرتافـــی رصيـــح از عقيلـــی اســـت كـــه هـــر 

ــه اهــل بيــت  دعــوت كنــد، بــه حــق و راه : شخصــی كــه ب

 .مستقيم دعوت نموده است

اين امر برای نادرستی دليل اين افراد بر عصمت يامنـی 
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احتجاج آنان  كافی است؛ چرا كه در روايتی كه مورد استناد و

متـام حـق و راه مسـتقيم دعـوت (است نيامده كـه يامنـی بـه 

بـه راه حـق و مسـتقيم (، بلكه تنها چنني آمده كـه او )كند می

، بنابراين وضع يامنی مانند ساير افرادى است )ناميد دعوت می

نـه  -هيچ يک از آنـان  كنند و دعوت می ¨كه به امام زمان 

 .باشند معصوم نمی -يامنی و نه ديگران 

 :ناظم العقيلی مهچنني گفته است

: ی يامنی در نـصِّ كـالم ائمـه چنـني آمـده كـه درباره(

كلمـه حـق در اينجـا بـا ، و چـون »كند او به حق دعوت می«

، منظـور از آن متـام حّقـی اسـت كـه بـرای »احلّق «آمده ) ال(

بـه يـاری و پـريوی از يامنـی نيـز بـه . هدايت مردم نياز است

گردانــی از او نيــز  روی صــورت مطلــق دســتور داده شــده و

بنـابراين، او بـا سـخن، . به صورت مطلق هنـی شـده اسـت

ی و يقينـی عملكرد و راه و روش خـويش بـه صـورت قطعـ

 .١)كند و نه جزئی و احتاملی به حق دعوت می
                                                             

 .مصدر مهان .١
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نادرستی اين سخن عقيلی نيز بـر هـر كـس كـه در آن 

چرا كه نسبت دادن چنان حـديثی . درنگی ناميد روشن است

، بـه دليـل ضـعف سـندش جـايز نيسـت، به معصومني 

اند كه آنچه راويان  امامان معصوم به شيعيانشان دستور داده و

نقل ميكنند را قبول ناميند، نه آنچه دروغگويـان،  مورد اعتامد

در سـند . دهنـد منحرفان و افراد ناشناس به ايشان نسبت می

اين روايت نيز حسن بن علی بن محزه وجود دارد كه در كتب 

رجال از مجله افراد ضعيف برشمرده شـده اسـت؛ بنـابراين، 

ــر  ــن شــخص و ديگ ــات اي ــدارد رواي ــؤمن حــق ن ــان م انس

 .نسبت دهد و افراد جمهول را به امامان دروغگويان 

حتّی اگـر از ضـعف سـندی ايـن روايـت نيـز چشـم 

) ال(، )احلــق(در كلمــه ) ال(پوشــی كنــيم، بايــد گفــت كــه 

كنـد كـه آنگونـه كـه عقيلـی  استغراقی نيست و داللت نمـی

ی حـق مـورد نيـاز بـرای هـدايت  پنداشته است يامنی به مهه

ــده و احكــام و مســتح بات و آداب و ديگــر مــردم مثــل عقي

 .كند امور رشيعت دعوت می
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عهد است، و بر حّقی معهـود ) ال(مورد نظر، ) ال(بلكه 

ايـن . و مشخص كه در خود روايت نيز آمده اسـت داللـت دارد

 .است و نه بيشرت ¨حق، مهان دعوت به امام زمان 

ای نيـز وجــود نـدارد كــه  در ايـن روايـت هــيچ قرينـه

علَّـت اشـتباه نـاظم العقيلـی ايـن . بـدانيمرا استغراقی ) ال(

فهمـد، بـني  است كـه او چـون قواعـد علـم اصـول را نمـی

ماننــد كلمــه حــق كــه بــدون (داخــل بــر اســم جــنس ) ال(

والــف ) توانــد داللــت بــر عمــوم داشــته باشــد قرينــه نمــی

العلـامء كـه داللـت : (آيـد ماننـد می) اسم مجع(والمی كه بر 

در كلمـه ) ال(نداشـته كـه خلـط كـرده وپ) بر عموميت دارد

سـپس . كنـد واسـتغراقی اسـت احلق بر عمـوم داللـت مـی

چنني نتيجه گرفته كـه معنـای روايـت ايـن اسـت كـه يامنـی 

 !كند به متام حق، و نه بخشی از حق، دعوت می

به ياری و پريوی از يامنی : (اّما اينكه عقيلی گفته است

از او نيز  گردانی روی نيز به صورت مطلق دستور داده شده و

 ).به صورت مطلق هنی شده است
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ــی وجــود  ــرا هــيچ دليل ــان صــحيح نيســت، زي مهچن

ندارد كه به نحو مطلـق داللـت بـر پـريوی از يامنـی و يـاری 

حتّـی روايـت ضـعيف السـندی كـه پيشـرت . او داشته باشـد

ــه او  ــک ب ــی و كم ــر رضورت پــريوی از يامن ــز ب گذشــت ني

ند كــه التــواء ضــد رســا هنايتــًا ايــن را مـی داللـت نــدارد، و

ــايز  ــركتش ج ــعيف ح ــا او و تض ــدن ب ــی جنگي ــی، يعن يامن

 .نيست، و نه چيزی بيش از اين

حتّی اگر بر فرض حمـال هـم ايـن روايـت بـر ادِّعـای 

كرد نيـز بـه دليـل ضـعف سـندش امكـان  عقيلی داللت می

 .استنباط عقيده يا حكمی رشعی از آن وجود نداشت

*   *   * 

 


