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بسم اهلل الرحمن الرحیم
مقدمه

از دیرباز چون خورشید جمال مهدی

به سجود غیبت رفت و جهان را

در تجافی انتظار به حیرانی کشاند ،شب پره هائی چند در این وتیرهی طوالنی،
به قیام ادعای مهدویت و حمایت خود کشاند و جماعت منتظران را به
کورسوی عمایت خویش مشغول نمود.
در گذشته هر کسی که به برهوت این ادعا میرفت ،یا از خلط دماغ بود
که بر اثر ریاضتهای غیر شرعی عارض شده بود و نتیجهی توهّم اصالحات در
جامعهی خارج از اعتدال میداد و یا بر اثر حب دنیا بود که بر اثر فقد دین
عارض شده بود و به وسوسهی ریاست چند صباحی بر مردم سادهدل ،چنین
یاوه ادعائی سرمیداد.

بررسی و رد ادعاهای احمد اسماعیل

01

اما اینک در این دنیای پیچیده ،خلط دماغ و حب دنیا و اندیشهی ریاست
و ارادهی تفرقه در جماعت منتظران همه در مدعیان دروغین جمع شده و به
پشتیبانی استعمار مذهبی بر جمع بسمل فتادهی منتظران ،صور آمدن موعود
میخواند و «وعدهی راستین خداوند» را با سخرهی دروغین خویش ،به سوی
وادی تردید میراند.
ما در این نوشتار ،به بررسی و نقد ادعاهای یکی از این مدعیان اخیر ،به
نام «احمد اسماعیل» ،که خود را «امام احمد الحسن الیمانی و فرزند امام
مهدی

و نمایندهی او و جانشین او و یمانی موعود» میخواند ،میپردازیم.

روش این فرقهی منحرف در ادعای خود ،بر اساس تقطیع روایات ،بازی
با الفاظ ،تزویر و دروغگوئی ،عدم امانت در نقل روایت ،اخذ روایات ضعیف
سنّی و  ...میباشد که توضیح این موارد ،ذکر خواهد شد.
این کتاب دارای نُه فصل است که مطالب هر فصل به شرح ذیل میباشند:
فصل اول :دربارهی کسانی که ادعای مهدویت کرده اند و انگیزه های آنها و
نام شش نفر از مدعیان دروغین سفارت امام مهدی
فصل دوم :دربارهی احمد اسماعیل و حیدر مشتّت.

در زمان غیبت صغری.
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فصل سوم:
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دربارهی داستان شروع دعوت احمد اسماعیل و بررسی

شخصیت یمانی و دوازده مهدی.
فصل چهارم :دربارهی بررسی ادعاهای عجیب و غریب احمد اسماعیل.
فصل پنجم :بررسی مهمترین ادلهی احمد اسماعیل (خواب ،استخاره ،روایت
وصیت)
فصل ششم :دربارهی جعلیات و خطاهای احمد اسماعیل.
فصل هفتم :دربارهی شباهتهای ادعاهای احمد اسماعیل با احمد قادیانی.
فصل هشتم:

دربارهی مدعی مهدویت سنّی (ناصر محمد الیمانی) و نامهی

تند او به احمد اسماعیل.
فصل نهم:

قسمت ضمائم و عکسهائی از بعضی از یاران احمد اسماعیل و

بعضی کتابهائی که او روایات آنها را تحریف کرده است .ضمناً اینجانب نتوانستم
به عکسهای موجود در اینترنت که گفته میشود متعلق به احمد اسماعیل است،
اعتماد کنم؛ بنابراین عکسی از او در قسمت ضمائم نیاوردم .ولی معروفترین
عکس او همان است که در قسمت ضمائم بر جلد کتاب «ناصر محمد الیمانی»
مدعی مهدویت در مذهب سنی در نقد احمد اسماعیل ،آمده است.
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فصل اول
کسانی که ادعای مهدویت کرده اند و انگیزه های آنها و نام شش نفر از
مدعیان دروغین سفارت امام مهدی

در زمان غیبت صغری
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کسانی که ادعای مهدویت کرده اند

لغت نامه دهخدا در ذیل واژهی «مهدویت» مینویسد:
«مَهدویَّت» مصدر جعلی به معنای [حضرتِ] مهدی (امام منتظر) بودن
است .طبق معتقدات مذهب شیعهی امامی و نیز برطبق روایات بسیاری که در
کتابهای اهل سنت و جماعت آمده است ،در آخرالزمان مهدی از آل محمد
ظهور خواهد کرد .در میان احادیث نبوی ،این حدیث دیده میشود که «اگر
فقط یک روز از عمر دنیا باقی بماند ،خداوند تعالی آن روز را به درازا خواهد
کشاند تا اینکه از من یا خاندان من مردی پیدا شود که جهان را پر از داد کند،
همچنانکه از جور پر بود» .برابر روایات شیعی و نیز برطبق روایت هائی از
اهل تسنن ،این مهدی از نسل علی بن ابی طالب [صلوات اهلل و سالمه علیه]
است و در آخرالزمان ظهور خواهد کرد .بر همین اساس در طول تاریخ اسالم
کسان بسیاری ادعای مهدویت کرده و خود را امام منتظر دانسته اند.
از نخستین کسانی که به نام او ادعای مهدویت کردند محمد حنفیه پسر
[امام] علی
حسین

بود .مختار بن ابی عبیده ثقفی به نام او قیام کرد و از قاتالن
انتقام گرفت که شرح آن در تواریخ مسطور است .پس از کشته

شدن مختار و فوت محمد حنفیه پیروان محمد مرگ او را باور نکردند و به
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رجعت او معتقد شدند .چندی بعد ،زید بن علی بن حسین

علیه امویان

خروج کرد و پیروان او وی را «مهدی» خواندند.
«محمد بن الحسن» معروف به «نفس زکیّه» را که در آغاز دولت عباسیان
خروج کرد ،نیز مهدی دانسته اند.
در طول دولت عباسیان نیز چند تن ادعای مهدویت کرده اند که از جملهی
آنان مهدیان افریقا شهرتی یافتند .در شمال آفریقا و مغرب دو تن از متمهدیان
(ادعای مهدویت کنندگان) بیش از دیگران شهرت دارند .مهدی نخستین
(عبیداهلل) همان کسی است که سلسلهی عُبیدیان یا فاطمیان را بنیان نهاد.
دومین مهدی ،سلسلهی الموحدین را تأسیس کرد که بر اسپانیا استیال یافت.
مؤسس سلسلهی فاطمیان عبیداهلل مهدی بود (او را از فرزندان عبداهلل بن میمون
قداح شمرده اند) .یکی از داعیان وی شخصی بود به اسم ابوعبداهلل شیعی که با
توفیقی بی نظیر به وسیلهی کالم و شمشیر به تبلیغ پرداخته تونس و افریقیه را
گرفته بود .ابوعبداهلل بشارت میداد که ظهور مهدی نزدیک است و مهدی جهان
را تسخیر و مردگان را احیا خواهد کرد و آفتاب را از مغرب طالع خواهد
ساخت .اما هنگامی که مهدی به دعوت مبلّغ خویش به سوی او میرفت در
طرابلس دستگیر و زندانی شد .پس از چندی ابوعبداهلل او را نجات داد و بر
اسب نشاند و با رؤسای قبایل پیشاپیش او حرکت میکرد و در حالی که
سرشک شادی از دیدگانش جاری بود به قوم خود میگفت« :این است موالی
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شما» .و روز جمعهی بعد اسم او را در خطبه به لقب «مهدی امیرالمؤمنین»
آوردند.
اما مهدی مؤسس سلسلهی الموحدین «محمد بن تومرت» نام داشت و از
قبیلهی «مصامده بود» که در جبال اطلس مراکش مسکن دارند .وی در ابتدا
مردمان را به ظهور مهدی بشارت میداد لیکن به زودی ادعا کرد که مهدی
خود اوست .گروهی از اقوام بربر گرد او جمع شدند و چون فوت کرد (سال
 212هـ ق) جانشین و پیرو او عبدالمؤمن موقع را غنیمت شمرد و اقوام بربر را
سیل وار متوجه مراکش ساخت .پس از مراکش به اسپانیا تاخت و آن را تحت
استیال آورد و سلسلهی الموحدین را تأسیس کرد.
با اینکه در سرزمینهای حکومت عثمانی ،طرفداران آلعلی بسیار کم بودند
و از آن گذشته سالطین عثمانی با مهدویت مبارزه میکردند ،معهذا در آن دیار
نیز کسانی ادعای مهدویت کرده اند که مشهورترین آنان شیخ زادهای بود از
اهالی کردستان که به سال  3666میالدی خود را مهدی نامید ولی چون او را
دستگیر کردند و به حضور سلطان آوردند از ادعای خود منصرف شد و در
پاسخ سلطان چنان به شیوائی سخن گفت که سلطان شیفتهی او گردید و او را
در ردیف ندیمان خود درآورد.
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از متمهدیان معروف در قرون اخیر ،مهدی سودانی است .نام اصلی وی
«محمد احمد» ،نام پدرش «عبداهلل» و نام مادرش «امینه» بود .وی نزد دو تن
از علمای حوالی خرطوم به تحصیل پرداخت و پس از آن به جزیرهی ابا رفت
و پانزده سال در آن جزیره در انزوا به سر برد .وی در این مدت در زیر زمین
در ته چاهی میزیست و پیوسته بر فساد مردمان گریه میکرد و از شدت
ریاضت و روزهگیری الغر میشد .قبیلهی «بگارا» که در آن ناحیه از همه
مقتدرتر بودند او را تقدیس میکردند و چون در سن چهل سالگی خود را
مهدی نامید و مأموریت خود را اعالم کرد قبیلهی مزبور به آسانی دعوت او را
پذیرفتند و حتی به پرستش او پرداختند .وی به سال  3144هـ ق داعیانی به
همهی جوانب به نزد شیوخ قبایل روانه ساخت تا خبر دهند که او مهدی منتظر
است و محمد

از جانب خدا مهدویت او را بشارت داده است .گروهی بر

او گرد آمدند و او بر کوه جدیر رفت و در آن مقام کرد .یاران او سپاهیان
حکومت مصر را بارها شکستند و شهرها را گشودند .در این موقع حکومت
مصر از انگلستان یاری خواست (حکومت مصر دست نشاندهی انگلیس بود) و
یکی از سرداران انگلستان به نام ژنرال گوردون با اختیارات تمام به خرطوم
اعزام گردید و به وی مأموریت داده شد که سودان را از متمهدی و عوامل او
تخلیه کند ،اما او نیز نتوانست کاری از پیش ببرد و به قتل رسید .پس خرطوم
نیز به دست متمهدی افتاد و سودان برای او پاک گشت و پیروان او یقین کردند
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که وی از روی وحیِ کردگار رفتار میکند و به زودی سراسر سودان را خواهد
گرفت و جهان در تصرف او خواهد آمد و پادشاهان روی زمین خاضع او
خواهند شد ،اما زمان درازی نگذشت که متمهدی در  13ژانویهی 3222
میالدی در اثر تبی شدید درگذشت و مسألهی مهدویت که در آفریقا با مبارزه
علیه امپراطوری انگلستان و استعمار درهم آمیخته شده بود از میان رفت.

3

از جمله کسانی که در ایران ادعای مهدویت کرده اند« ،سید علیمحمد
شیرازی» است که پیروان او به نام «بابیه» معروف گردیدند.
در جلد اول دانشنامهی جهان اسالم صفحهی  36ذیل عنوان «بابیه» آمده
است:
سیّد علی محمّد شیرازی ،از مدّعیان باب ّیتِ امام دوازدهم شیعیان که بعدها
ادعای مهدویت و نبوّت کرد ،در [ 3112هجری قمری] در شیراز به دنیا آمد.
در کودکی به مکتب شیخ عابد رفت و در آنجا خواندن و نوشتن و سیاه مشق
آموخت .شیخ عابد ،از شاگردان شیخ احمد احسائی و سیّد کاظم رشتی بود
(اشراق خاوری ،ص 61ـ )62و از همان دوران ،سیّد علی محمّد را با نام
رؤسای شیخیّه (احسائی و رشتی) آشنا کرد ،به طوری که چون سید علی
محمّد در حدود نوزده سالگی به کربال رفت ،در درس سیّد کاظم رشتی حاضر
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شد (فاضل مازندرانی ،ظهورالحق ،ج ،1ص .)92در مدّتی که نزد سیّد کاظم
رشتی شاگردی میکرد ،با مسائل عرفانی و تفسیر و تأویل آیات و احادیث و
مسائل فقهی به روش شیخیّه آشنا شد و از آرای شیخ احسائی آگاهی یافت
(همو ،اسراراآلثارخصوصی ،ج ،3ص 391ـ .)391بعالوه به هنگام اقامت در
کربال ،از درس مالّ صادق خراسانی که او نیز مذهب شیخی داشت ،بهره گرفت
و چندی نزد وی بعضی از کتب ادبی متداول آن ایّام را خواند (همو،
اسراراآلثار ،ج ،2ص .)124در [ 3122هجری قمری] به شیراز بازگشت و به
وقت فرصت ،مطالعهی کتب دینی را فراموش نمیکرد و به گفتهی خودش
(همو ،ظهورالحق ،ج ،1ص« :)229ولقد طالَعْتُ سَنا بَرْقِ جعفَرِالعلویِّ و
شاهَدْتُ بَواطِنَ آیاتِها» (همانا کتاب «سنابرق» ،اثر سیّد جعفرعلوی (مشهور به
کشفی) را خواندم و باطن آیاتش را مشاهده کردم) .علی محمّد گذشته از
دلبستگی به اندیشه های شیخی و باطنی ،به «ریاضت کِشی» نیز مایل بود و به
هنگام اقامت در بوشهر در هوای گرم تابستان از سپیده دم تا طلوع آفتاب و از
ظهر تا عصر بر بام خانه رو به خورشید اورادی میخواند (اشراق خاوری،
ص .)62پس از درگذشت سیّد کاظم رشتی ،مریدان و شاگردان وی ،جانشینی
برای وی میجستند که به قول ایشان مصداق «شیعهی کامل» یا «رکن رابع»
(رجوع کنید به شیخیّه) باشد ،و در اینباره میان چند تن از شاگردان سیّد کاظم
رقابت افتاد و سیّد علی محمد نیز در این رقابت شرکت کرد ،بلکه پای از
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یا «ذکر» او،

یعنی واسطهی میان امام و مردم ،شمرد .ادّعای علی محمّد چون شگفت آورتر
از دعاوی سایر رقیبان بود ،واکنش بزرگتری یافت و نظر گروهی از شیخیان را
به سوی وی جلب کرد و هجده تن از شاگردان سیّد کاظم که همگی شیخی
مذهب بودند (و بعدها سیّد علی محمّد آنها را حروف حیّ نامید) پیرامونش را
گرفتند (آیتی ،ج ،3ص .)21پس از مسافرت با محمّدعلی بارفروش (یکی از
مریدان خود) به سوی مکّه و بازگشت به بوشهر ،دستور داد تا در یکی از
مساجد بوشهر عبارت «أشْهَدُ أنَّ عَلِّیاً قَبْلَ نَبیلٍ بابُ بَقیّةِ اللّه» را در اذان داخل
کنند که تصریح دارد علینبیل (که به حساب جُمّل با علیمحمّد برابر میشود)
باب امام دوازدهم شیعیان است .همینکه مدّتی از دعوت وی سپری شد و
گروهی به او گرویدند ،ادّعای خود را تغییر داد و از مهدویّت سخن به میان
آورد و گفت« :منم آن کسی که هزارسال میباشد که منتظر آن میباشید»
(حاجی میرزاجانی کاشانی ،ص  )312و سپس به ادّعای نبوّت و رسالت
برخاست و به گمان خود ،احکام اسالم را با آوردن کتاب «بیان» نسخ کرد و
در آغاز آن نوشت« :در هر زمان خداوند جلّ وعزّ ،کتاب و حجّتی از برای
خلق مقدّر فرموده و میفرماید و در سنهی هزار و دویست و هفتاد از بعثت
رسول اللّه ،کتاب را «بیان» ،و حجّت را ذات حروف سبع (علیمحمّد که دارای
هفت حرف است) قرار داد» (بیان عربی ،ص  .)1بدین ترتیب ،علی محمّد
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هرچند زمانی ،دعاوی خود را به مقامات باالتری تغییر میداد و سخنان پیشین
را برای یارانش تأویل میکرد و آنان را در پی خود میکشید.
پس از مرگ محمدشاه و باالگرفتن فتنهی بابیّه ،میرزاتقی خان امیرکبیر،
صدراعظم ناصرالدین شاه ،مسامحه در کارِ سید علی محمّد باب را روا ندید و
تصمیم گرفت او را در مألعام به قتل رساند و از این راه ،آتش شورشها را
فرونشاند و برای این کار ،از برخی علما فتوا خواست ،ولی به گفتهی ادوارد
براون« :دعاوی مختلف و تلوّن افکار و نوشتههای بیمغز و بی اساس و رفتار
جنون آمیزِ او علما را برآن داشت که به علّت شبههی خبط دماغ ،بر اعدام وی
رأی ندهند» (نجفی ،ص  .)121باوجود این ،برخی از علما که احتمال خبط
دماغ دربارهی سید علی محمد را نمیدادند و او را مردی دروغگو و ریاست
طلب میشمردند به قتل وی فتوا دادند و سیّد علیمحمّد به همراه یکی از
پیروانش در  12شعبان  3166در تبریز تیرباران شد.
سیّد علی محمّد باب از آغاز دعوت خود ،عقاید و آرای متناقضی ابراز
داشت .آنچه از مهمترین کتاب او نزد پیروانش ،یعنی کتاب بیان ،فهمیده میشود
آن است که وی خود را برتر از همهی انبیاء الهی میانگاشته و مظهر نفس
پروردگار میپنداشته است (بیان عربی ،ص  )3و عقیده داشته که با ظهورش،
آیین اسالم منسوخ و قیامت موعود در قرآن ،بپاشده است (لوح هیکل الدین،
ص .)32

بررسی و رد ادعاهای احمد اسماعیل

10

در کتاب بیان فارسی فرمان میدهد که همهی کتابها را محو و نابود کنند
جز کتبی که دربارهی آیین وی پدید آمده یا میآید (ص  )392و همچنین
تأکید کرده است که پیروانش جز کتاب بیان و آنچه بدان وابسته میشود،
نیاموزند (بیان عربی ،ص  .)32افکار سیّدعلی محمّد باب ،مجموعه ای از
برخی آرای شیخیان و باطنیان (تأویل گرایان) و صوفیان و کسانی که به علم
حروف و اعداد گرایش داشته اند و پاره ای از دعاوی شخصی بوده است.
آثار سیّد علی محمّد غالباً به زبان عربی نوشته شده و پر از اغالط صرفی
و نحوی است .البته وی کوشیده برای آنکه نشان دهد سخنانش رنگ قرآنی
دارد گفتارش را با سجع و وزن همراه سازد و با آنکه تنها معجزهی خود را
همین سخنان میشمارد (بیان عربی ،ص  )12تکلّف و ابتذال در عباراتش
سخت آشکار است.

3

انگیزه های مدعیان مهدویت

چنانکه گفته شد مدعیان مهدویت در طول تاریخ اسالم زیاد بوده اند و
همچنان تا ظهور خورشید حقیقت ،کرم های شبتاب این جنگل خاموش ،در
تاریکیِ طوالنیِ این غیبت ،سوسوی دعوت میزنند .حقیقت وجود «مهدی
موعود» چنان در نزد تمام مذاهب اسالمی قطعی و مسلّم بوده است که از
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مذاهب مختلف شیعه و سنی مدعیان مهدویت وجود داشته است .این مدعیان
دروغین خود اثبات کنندهی وجود «مهدی راستین» که همان «موعودِ» روایات
معصومین صلوات اهلل علیهم اجمعین است ،میباشد .مرحوم عالمه سید محمد
کاظم قزوینی در صفحهی 194کتاب خود« ،زندگانی حضرت مهدی »،
متمهدیان را به سه دسته تقسیم میکند که عبارتند از:
 .3کسانی که دیگران آنها را «مهدی» خوانده اند؛ مانند :محمد حنفیه،
زید بن علی بن الحسین

 ،محمد بن عبداهلل محض.

 .1کسانی که با انگیزه های جاهطلبی و ریاست ادعای مهدویت کرده اند؛
مانند :مهدی عباسی پسر منصور دوانیقی علیهما لعنة اهلل.
 .1کسانی که [خود انسانهای ساده و ضعیفالعقلی بودهاند و] طبق
نقشههای استعماری و توصیههای آنان ادعای مهدویت کردهاند؛ مانند :سید
علی محمد شیرازی.
میتوان دستهی چهارمی را هم اضافه کرد :کسانی که با بررسی شرائط
اجتماعی و فشارهای سیاسی و اقتصادی بر مردم و درک نیازمندی های جامعه
به اصالحات در زمینههای مختلف ،ادعای مهدویت کردهاند و با توجه به فراهم
بودن شرائط ،موفقیتهای بیشتری نسبت به مدعیان دیگر در طول تاریخ کسب
کرده اند ،مانند مهدی سودانی و احمد اسماعیل در عراق.
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مدعیان دروغین سفارت امام مهدی

مرحوم آیة اهلل سید محمد کاظم قزوینی در کتاب خود «امام مهدی

از

والدت تا ظهور» ذیل عنوانی مشابه عنوان فوق مینویسد« :از شگفتیهاى
روزگار این است که تعدادی از یاران حضرت هادى و حضرت عسکرى
فرجام شقاوتبار و عاقبت بسیار بدى را براى خویش برگزیدند و از راه درست
و مسیر حق و عدالت منحرف شدند ،با اینکه هم داراى سابقه درخشانى بودند
و هم بسیار به محضر آن دو بزرگوار تشرف یافته بودند .بعضی از آنها روایات
بسیار از آن دو امام معصوم شنیده بودند تا جایى که با گردآورى و دسته بندى
آن روایات ،کتابی از روایات تأ لیف نموده بود .ولی سرانجام کارشان به جایى
رسید که نفرین و لعنت حضرت مهدى

شامل آنان گردید .آن نفرین و لعنتى

که بندبند وجود انسان از آن مىلرزد و قلبها تکان مىخورد.
این مدعیان دروغین در میان شیعیان ،مشکالت عقیدتى بسیارى ایجاد
کردند .عالوه بر آن ،عنصرى که دچار انحراف عقیدتى است هنگامى که به
دروغ ادعاى سفارت و یا وکالت از امام
خط مستقیم امام

را نیز داشته باشد ،راه و رسم و

را تیره و تار مىسازد و با مخالفت و رقابت کینه توزانه و

جاه طلبانهی خویش ،میدان را براى تالشهاى اصالحىِ سازنده سفیران حقیقى
آن حضرت ،تنگ مىکند.
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این مشکلى بود که نه سکوت در برابر آن درست بود و نه اقدام نکردن به
حل آن مشکل و جبران ضایعات این آفت گمراهگر صحیح به نظر مىرسید؛
ناگزیر باید با کنار زدن پرده از روى واقعیتها ،حقیقت را آشکار و مدعیان
دروغین را رسوا ساخت.
بعضی از این مدعیان دروغین عبارتند از:

 .1حسن شریعى
او از یاران دو پیشواى گرانقدر حضرت هادى و عسکرى
از حضرت عسکرى و غیبت امام عصر

بود و پس

به دروغ و باطل ادعا نمود که سفیر

ویژهی آن حضرت است ،با اینکه شایستگى این مقام را نداشت .او به خدا
دروغ بست و به امامان معصوم

نسبتهایى داد که زیبنده مقام آنان نبود و از

آنها بیزارند و سرانجام کفر و حق ستیزى او به جایى رسید که توقیعى از جانب
حضرت مهدى

بوسیله نایب سوم ،در لعنت و نفرین به او و بیزارى جستن او

او و رفتار و گفتارش صادر گردید ،از این رو شیعیان نیز او را لعنت کردند و
تنفّر خود را از او اعالن نمودند.

 .2محمد بن نصیر نمیرى
او از یاران امام عسکرى

بود که پس از رحلت آن بزرگوار و غیبت

فرزندش به دروغ مدعى گشت که سفیر حضرت مهدى

و نایب خاص
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اوست ،اما خدا به کیفر دروغ سازى و حق ستیزى و سخنان کفر آمیزش ،او را
رسوا ساخت و دومین نایب ویژهی امام عصر او را لعنت کرد و از او بیزارى
جست .این عنصر منحرف ،نسبت خدایى و ربوبیت به حضرت هادى و
عسکرى
هادى

داد و با وقاحت ادعا کرد که پیامبر و فرستاده شده از سوى امام
است .عالوه بر انکار مبدأ ،با عقیده به تناسخ ،معاد را نیز انکار کرد و

به مباح بودن نکاح با محارم و به همجنس بازى ،این عمل شنیع و ضد انسانى،
فتوا داد و گفت :این کار براى فاعل لذت بخش است و براى مفعول ،تواضع و
فروتنى مىآورد.

 .3احمد بن هالل عبرتایى
او اهل روستاى بزرگى از منطقه نهروان بود که میان واسط و بغداد قرار
داشت گفته شده که از یاران امام هادى یا امام عسکرى

بود و به هر حال

به غلوّ مشهور است و مورد لعن و نفرین ابدى .نخست از افراد مورد اطمینان
حضرت عسکرى

و از اصحاب خاص و روایت کننده از امامان معصوم

بود 22 .مرتبه به زیارت خانه خدا رفت که  14بار با پاى پیاده بود .اما دریغا
که دچار انحراف و ارتجاع سختى شد ،به گونهاى که حضرت امام عسکرى
او را بسیار نکوهش کرد و در موردش فرمود« :از این صوفى ریاکار و بازیگر،
پروا کنید».
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برخى نیز این جمله را در نکوهش او ،از جانب حضرت امام مهدى
دانستهاند که در هر حال نشانگر پلیدى و گمراهى این مرد است .او تا زمان
نیابت جناب محمد بن عثمان زیست و با اصرار بسیار ،سفارت آن جناب را
انکار کرد تا اینکه توقیع مبارکى از جانب حضرت مهدى

در مورد لعن و

نفرین بر او و لزوم اظهار بیزارى از کارهایش ،صادر شد .از آن پس ،دشمنى و
عداوت خویش را با ائمه

آشکار ساخت که شیعیان او را لعنت کردند و از

او بیزارى جستند .پس از مرگ او ،نامهی دیگرى از جانب امام عصر

آمد

که بار دیگر او را مورد لعن و نفرین قرار داد و بیزارى جستن از او را
خاطرنشان کرد ،دلیل آن هم این بود که برخى از شیعیان توقیع نخست را در
مورد او انکار کردند و از قاسم بن عالء که از وکالى حضرت مهدى

بود

تقاضا کردند که از آن حضرت در این مورد سؤال کند تا در مورد انحراف او
اطمینان پیدا کنند.
حضرت مهدی

در جواب سؤال آنان توقیع زیر را صادر فرمود:

«درباره ابن هالل این ظاهرساز که رحمت خدا بر او مباد! دستور ما به تو
رسید و از آن گاه شدى .او که خدا گناهش را نبخشاید و او را از آمرزش خود
محروم سازد همچنان در کار ما بدون اجازه و رضایتى از جانب ما دخالت
مىکرد .او استبداد رأى ،پیشه ساخته و از کار ما تنها آنچه را دلخواه او بود
مىپذیرفت ،پس خدا بهخاطر این شیوهی زشت و گمراهگرش او را به آتش
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جهنم کشاند .ما در مورد او شکیبایى ورزیدیم تا خدا به نفرین ما ،رشتهی عمر
او را برید ،در زمان حیاتش که خداى او را از رحمت خود دور سازد! ما
گروهى از دوستانمان را از انحراف عقیدتى و عملکرد ظالمانه او آگاه ساختیم
و به آنان خاطرنشان کردیم که به دوستان خاص ما این موضوع را برسانند .و
اکنون ما ،هم از او بیزارى مىجوییم و هم از کسانى که از او ابراز تنفر نکنند.
آنچه در مورد این عنصر فاجر و گناهکار به تو اعالم کردیم به احمد بن
اسحاق که ،خداى او را سالمت دارد ،و به همه کسانى که از شهر او یا دیگر
شهرها ،از وضعیت وى ،از تو سؤال نمودند یا مىنمایند و نیز به هر کسی که در
خور آن است که در این مورد آگاهى یابد به همهی اینها اعالم کن ،چرا که
هیچ یک از دوستان ما عذرى ندارند که در آنچه افراد مورد اعتماد و اطمینان
ما از جانب ما روایت مىکنند ،تردید روا دارند .آنان مىدانند که اسرار خود را
با افراد مورد اعتماد خویش در میان مىگذاریم و آن اسرار را به آنان انتقال
مىدهیم.

 .4محمد بن على بن بالل
این مرد نیز در ابتدا مورد اعتماد حضرت امام حسن عسکرى

بود اما

پس از آن از صراط مستقیم انحراف جست و به دروغ مدعى گردید که از
جانب حضرت مهدى

وکیل است و نیابت خاص دومین سفیر آن حضرت،
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جناب محمد بن عثمان را انکار نمود .و از پى آن ،در اموالى که نزد او بود تا
آنها را به حضرت مهدى

برساند ،خیانت ورزید.

محمد بن عثمان ،راه دیدار او با امام عصر

را هموار کرد و آن گرانمایه

به او دستور داد که اموال را به دومین نایب او ،محمد بن عثمان بدهد .با این
وصف او همچنان به انحراف و کینهتوزى خود ادامه داد و فرجام کارش به
جایى رسید که توقیعى از جانب امام عصر

صادر گردید و در آن ،در ضمن

گروهى دروغ پرداز همچون «شلمغانى» و «حسین بن منصور حالج» مورد
لعن و نفرین قرار گرفت و به بیزارى جستن از آنان تأکید شد.

 .5شلمغانى
او به «ابن عزاقر» معروف بود و چون از روستای «شلمغان» از منطقهی
«واسط» عراق بود به زادگاهش منسوب شده و او را «ابوجعفر محمد بن على
شلمغانى» مىگفتند.
او از محدثان بود و کتابهاى بسیارى داشت و در آنها ،انبوه روایاتى را که
از امامان اهل بیت

دریافت داشته بود ،همه را گردآورى و دستهبندى نموده

بود .هنگامى که راه انحراف و ارتجاع را در پیشگرفت و از نظر اندیشه ،عقیده
و عملکرد منحرف گشت ،در روایات دسیسه میکرد؛ هرچه مىخواست بر آنها
مىافزود و هرچه دلخواه او بود ،کم مىکرد .در اوج فتنهگرى و فریبکارىِ او،
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در لعن و نکوهش و بیزارى جستن از کفر

و الحاد و کارهاى زشت او صادر شد و به شیخ حسین بن روح رسید .امام
فرموده بود:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
خدا عمرت را طوالنى بدارد و همهی خوبیها و ارزشها را به تو بشناساند و
فرجام کارت را به نیکى پایان برد .اعالن کن به همه کسانى که به دیندارى و
دین باورى آنان اطمینان دارى و به برادران ما که از نیت خیر آنان آگاهى و
خداوند نیکبختى آنان را تداوم بخشد ،به آنان اعالم کن که «محمد بن على»
معروف به «شلمغانى» که خداوند در کیفر او شتاب کرده و هرگز مهلتش ندهد،
از اسالم برگشته و در دین خدا کفر و الحاد ورزیده است ،و ادعاهایى دارد که
باعث کفر به آفریدگار بزرگ است .او به دروغ تهمت مىزند و بهتان مىبندد و
گناهان بزرگى مرتکب مىشود .آنان که از خدا برگشتهاند ،دروغ گفته و به
گمراهى بسیار دوری افتاده و زیانى آشکار کردهاند .ما به خدا و پیامبرش و
خاندان او ،که درود و رحمت خدا و برکاتش بر او و خاندانش باد ،از او
بیزارى جسته و او را لعنت و نفرین نموده ایم .لعنتهاى خداى ،یکى پس از
دیگرى ،در ظاهر و باطن ،آشکار و نهان و همیشه و همواره ،بر او باد و بر هر
کس که از او پیروى نموده و با او دست بیعت داده و پس از این هشدار ما ،باز
هم به دوستى و پیروى از او برخیزد .شما ،که خداوند پشتیبان و یار و یاور تو
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باد ،اعالن کن که ما در اجتناب و برحذر بودن از او (شلمغانى) همانند همان
حالتى هستم که پیش از او ،از افرادی نظیر او مانند شریعی ،نمیری ،هاللی،
باللی و  ...بیزارى جستیم و تبرى از آنان را الزم شمردیم.
شیوهی خدا را پیش از رخدادها و پس از اینها ،شایسته دانسته و به او
اطمینان داشته و از او یارى مىجوییم و او در تمامى امور ،ما را بس است و
خوب و شایسته سرپرست و وکیلى است».
این توقیع هشدار دهنده و راهگشا ،هنگامى از سوى آن گرامى صادر
گردید که سفیر خاص او در زندان سردمداران وقت رژیم عباسى بود .با این
وجود ،این توقیع را به یکى از یاران خویش تسلیم داشت و به او دستور داد
که آن را بطور گسترده در میان شیعیان و دوستداران خاندان وحى و رسالت
منتشر سازد و او نیز چنین کرد و پس از پخش این توقیع مبارک ،شیعیان به
لعن و نفرین و تبرى جستن از آن عنصر گمراه و دجال و دورى جستن از او،
اتفاقنظر نشان دادند و از او و روش دجّالگرانه و منحطّ او بیزارى جستند.
شلمغانى به حلول و تناسخ معتقد بود و ادعا مىکرد که خدا در وجود او
حلول کرده است ،و روح ملکوتى پیامبر
پیامبر ،حضرت فاطمه
عصر

و امیرمؤمنان

و دختر گرانمایه

به ترتیب به محمد بن عثمان دومین سفیر خاص امام

و حسین بن روح و ام کلثوم دختر محمد بن عثمان ،حلول نموده اند و
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براى فریب و دجالگرى به یارانش توصیه مىکرد که اینها راز سر به مهر است
که باید همچنان پوشیده بدارند.

 .6ابودلف كاتب
او نیز از دروغپردازان بود که به ناروا و بهتان ادعا کرد که از سوى
حضرت مهدى

به سفارت انتخاب شدهاست« .جعفربن قولویه» در مورد او

مىنویسد:
ابودلف کاتب کسى است که ما او را کافر و ملحد مىشناختیم .او پس از
الحاد و کفرگویى به غلو و دجالگرى پرداخت ،بعد دیوانه شد سپس به تفویض
گرایید .به هر محفل و مجلسى مىرفت به خوارى و خفت کشیده مىشد و
شیعیان جز اندک زمانى با او و فتنهاش آشنا نشدند و همگى از او و اندک
پیروان گمراهش ،بیزارى مىجستند.
از انحرافات او این بود که جزو گروه گمراه «مخمّسه» بود و آنان گروهى
از غلو کنندگان و گمراهانى بودند که مىگفتند :سلمان ،ابوذر ،مقداد ،عمار و
عمر بن امیه پنج شخصیت برجسته اى هستند که از جانب خدا تدبیر امور و
تنظیم شئون آفرینش را به دست گرفته اند.
بنابراین در طول تاریخ کم نبوده اند کسانی که به انگیزه های مختلف و
شیطانی ادعای مهدویت کرده اند و کسانی که به نحوی نتوانسته اند ادعای
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مهدیت کنند ،ادعای نیابت و بابیت و سفارت او را داشته اند .آنان از سادگی
مردم و ایمان پاک آنان نسبت به مهدی موعود

و نایبان خاص او سوء

استفاده کرده آنان را فریب داده اند .اما بر کسانی که خداوند نعمت علم به آنها
ارزانی داشته است ،همچون گذشته واجب است که بر فتنهی این دجّاالن
روزگار سکوت نکنند و حافظ این راه راست والیتِ آن «مهدی راستین»
باشند».

3

 - 3امام مهدی علیه السالم از والدت تا ظهور ،صفحهی 396 - 322
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فصل دوم
دربارهی احمد اسماعیل و حیدر مشتّت
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احمد اسماعیل کیست؟

جناب شیخ علی کورانی ،از محققین مباحث مهدویت و صاحب تألیفات
مشهوری از قبیل «عصر ظهور» و «معجم احادیث اإلمام المهدی » در
صفحات  11الی  12کتاب جدید خود «دجّال البصره» که در آن به نقد
ادعاهای احمد اسماعیل پرداخته است ،مینویسد:
«نام او احمد اسماعیل ،از روستای «هَمبوش» در منطقهی «هُوَیر» از
شهرستان «المُدَیْنَة» از توابع استان بصره میباشد .او از خانوادهی فقیری است
که میگویند از عشیرهی بنی سلیمی اند که به قبیلهی صیامره میرسند.
(جناب شیخ علی کورانی در مقدمهی چاپ دوم کتاب «دجال البصره»
مینویسد:
من در حرم حضرت امام رضا

با «حاج داخل عبدالزهراء سَلَمی» یکی

از بزرگان «عشیرهی سلمیها» که دجال البصره احمد اسماعیل به آن عشیره
منتسب میشود ،مالقات کردم و از او خواستم که دربارهی احمد اسماعیل و
نسب او مطالبی را بنویسد .او مطالب زیر را نوشت:
«این دجالی که خود را «احمد الحسن» نامیده است ،نامش احمد فرزند
اسماعیل فرزند حاج صالح فرزند حسین فرزند سلمان ،از عشیرهی «بوسویلم»
یکی از عشایر «صیامر» در شهرستان «مُدَینه» است .و صیامر اتحاد عشایری
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قدیمی است که حدود چهل عشیره را تحت نام عشایر صیامره در بر میگیرد و
رئیس این مجموعهی عشایر ،عشیرهی «اماره» در زمان «شیخ حمود جابر» و
فرزندش «شیخ حمید الحمود الجابر» و سپس فرزند او «شیخ جریح حمید»
بود .و هر عشیره ای از این عشایر رئیس مخصوص به خود دارد.
عشیره ی بوسویلم از دوازده قبیله تشکیل شده است .تعدادی از افراد این
عشیره لقب عام را اخذ کردند ،مانند مرحوم «شیخ مجید صیمری» که از
عشیرهی بوسویلم قبیلهی آل بومنجل است .و گروهی از افراد این عشیره که
در بصره ساکن شدند ،به همان لقب قبلی خوانده میشوند ،زیرا منشأ این
عشیره از «بنی سلیم» است و با لقب «سَلَمی» خوانده میشوند ....اما این
مدّعی [احمد اسماعیل] از عشیرهی بوسویلم قبیلهی «هنبوش» است .پدرش
«اسماعیل» با برادر خود «کاظم» و «مفتن» به شهر «بصره» آمدند و در
«تنومه» ساکن شدند و نزد حاج هاشم شالل در حمام «سبتی» به شغل دلّاکی
مشغول بهکار شدند .برادر بزرگ آنها کاظم و فرزندان و برادرانش در هیأت
عزاداری مُدَینه نیز خدمت میکردند .در آن زمان عموی بزرگ احمد اسماعیل،
کاظم ،زمانی که «شیخ باقر مقدّسی» تعزیه میخواند ،در آن هیأت به او خدمت
میکرد .ولی عموی او مفتن [بعداً] در نزد یک زن یهودی که مالک حمام
عمومی در محلهی قدیمی «سیف» بصره بود مشغول بهکار شد و سپس با او
ازدواج کرد .پدرش اسماعیل نیز به شهر «زبیر» رفت و در آن جا ساکن شد و
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در حمام «مربد» به همان شغل قبلی مشغول گردید .اسماعیل [غیر از احمد]
دارای دو پسر و یک دختر است:
«داخل» که سرتیپ ارتش بود و مدتی است که بازنشسته شده و اکنون در
دانشگاه بصره فعالیت میکند.
«طالب» که دارای تابعیت سوئدی است و به عنوان استاد در دانشگاه بصره
کار میکند.
«حمدیه» که عضو کمیسیون و سخنگوی رسمیِ کمیسیون انتخابات است،
و در بغداد ساکن است و به «حمدیه حِسینی» مشهور است .فکر می کنم که
«حِسینی» منسوب به جدشان «حُسین» [حسین بن سلمان] است که به او
«إحسِینی» میگفتند.
اما احمد اسماعیل رشتهی «هندسه» را خواند و به مدت دو سال به
«نجف» رفت و سپس به خارج کشور مسافرت کرد که گفته میشود به «مغرب
عربی» [مغرب کبیر] رفته است .او پس از بازگشت خود را «احمد الیمانی»
نامید ....تمام اهلش و عموهایش و عشیره اش از آنچه این دجال ادعا میکند،
بیزارند)».
تصویر اسکن شدهی این نامه را من در قسمت ضمائم آورده ام.
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جناب شیخ علی کورانی در صفحهی  11کتاب خود ادامه میدهد:
او سن زیادی ندارد [متولد سال 3924میالدی ( 3129شمسی)] و از گروه
«ضیاء قرعاوی» و «حیدر مشتّت» بود .او فارغ التحصیل سال  3991از
دانشگاه مهندسی عمران در بصره است اما در رشتهی مهندسی کاری انجام نداد
و به حوزه نجف رفت و البته درس نخواند بلکه با حیدر مشت و قرعاوی و
امثال این دو که خود را به آیة اهلل مرحوم شهید سید محمد صادق صدر [پدر
سید مقتدی صدر] نزدیک کرده بودند و ابراز میکردند که از شاگردان خاص او
هستند ،رفیق شد .دوستان قرعاوی اعتراف کردند که او در آن زمان ،در
حکومت صدام ،در ادارهی اطالعات شعبهی شؤون حوزه ،سرباز وظیفه بود.
احمد اسماعیل دربارهی نسب خود در وبسایتش نوشته است« :احمد بن
اسماعیل بن صالح بن حسین بن سلمان بن محمد [امام مهدی صلوات اهلل و
سالمه علیه] بن الحسن بن علی بن محمد بن علی بن موسى بن جعفر بن محمد
بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب علیهم الصالة والسالم» و اسم جدش
را حذف کرده و خود را با چهار واسطه به امام مهدی

نسبت داده است[ .او

در هیچ جائی از كتابهایش روشن نکرده است كه امام مهدی صلوات اهلل و
سالمه علیه چگونه با مادر سلمان (پسر مستقیم امام مهدی به ادعای او)
ازدواج كرده است .آیا آن دختر میدانسته كه شوهرش امام مهدی است؟ آیا
سلمان میدانسته است كه پدرش امام مهدی است؟ آیا حسین و صالح و
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اسماعیل می دانستند كه از نسل امام مهدی اند؟ از چه زمانی احمد اسماعیل
فهمید كه پسر امام مهدی است؟!]
احمد اسماعیل در ابتدا شاگرد حیدر مشتت بود ولی از او از لحاظ
شخصیتی و جاه طلبی قویتر و از نظر مالی ضعیفتر بود.
در سال  3212هجری [ 3121هجری شمسی] حیدر مشتت و احمد
اسماعیل دعوتشان را برای پیوستن مردم به حرکت یمانی آغاز کردند ،آن دو
در این ادعا شریک بودند و امر را مبهم قرار دادند که معلوم نبود آیا حیدر
یمانی است یا احمد .ظاهراً بعد ًا احمد میپذیرد که حیدر ،یمانی است و به او
ایمان می آورد! پس حیدر مشتت در این ادعاء که یمانی موعود است و در یمن
حکومت میکند و موقعیت را برای امام مهدی آماده مینماید ،شروع فعالیت
کرد و شریکش احمد یا مؤید او بود و یا ساکت بود.
احمد اسماعیل و قرعاوی شیطنت بیشتری از حیدر مشتت داشتند و به
کویت و امارات و اروپا مسافرت میکردند و به دنبال مشتری و متموّلین برای
خودشان بودند .معاون احمد اسماعیل ،حسن حمّامی[ ،هنگامی که پس از
حرکت مسلحانهی طرفداران احمد معروف به انصار یمانی ،در عملیات بصره
دستگیر شد] اعتراف کرد که هزینههای مالی را از کشور امارات دریافت
میکرده اند.
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پس از مدتی بین دو شریک اختالف پیش آمد و سپس اتفاق کردند که
احمد اسماعیل رسول امام مهدی است و حیدر مشتت شاهد اوست .در نتیجه
حیدر مشتت در تاریخ  6جمادی الثانی  3212هجری [ 32مرداد  ]3121در
بیانیه ای با عنوان «دالئل من مبنی بر اینکه شیخ احمد از طرف امام مهدی ،که
خداوند به او اجازهی ظهور دهد ،فرستاده شده است» نوشت« :با فضل خداوند
با ارسال امام مهدی ،که خداوند به او اجازهی ظهور دهد ،رسولش شیخ احمد
را ،بالغ کامل شد و شاهد او شیخ حیدر است ».و در پایان ،آن نوشته را با این
عنوان امضا کرد« :خادم امام مهدی  ،شیخ حیدر»
یک سال این توافق ادامه داشت ،آنگاه اختالف کردند و حیدر مشتت ادعا
کرد که او یمانی است ،پس احمد اسماعیل ناراحت شد و رفیقش حیدر را
لعنت کرد ،و ناظم عُقَیلی [یکی از انصار احمد اسماعیل] کتابی با نام «سامریِ
عصر ظهور» نوشت که منظور او حیدر مشتت بود که در بیعت خیانت کرده و
پس از ایمان ،کافر شده است .از این به بعد احمد اسماعیل عالوه بر ادعای
ی اوست که بعد
یمانی ،ادعا کرد که سید است و فرزند امام مهدی است و وص ّ
از او حکومت میکند ولی امام مهدی او را قبل از خود به عنوان سفیر به سوی
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جهانیان فرستاده است .از این به بعد لقب «شیخ احمد» کنار رفت و خود را
«سید احمد الحسن» نامید».

3

حیدر مشتّت کیست؟

شیخ ناظم عُقَیلی ،یکی از ایمان آورندگان به احمد اسماعیل ،در کتاب
«سامری عصر ظهور» 1صفحهی 26دربارهی حیدر مشتت مینویسد:
«حیدر مشتت با سید احمد الحسن با این عهد که جان و مال و فرزندش
را فدای او کند ،بیعت کرد و بیش از یک سال برای احمد الحسن دعوت
میکرد و بیاناتی را صادر کرد و در مقابل مردم شهادت میداد که سید احمد
الحسن رسول امام مهدی است و این حقیقت در نزد حوزهی علمیهی نجف
مشهور است ،و هر کس میتواند دربارهی این قضایا در نجف اشرف و عماره و
بصره و ناصریه و بغداد سؤال کند و هر کسی از این استان ها که این قضیه را
میداند ،شهادت میدهد که حیدر مشتت پیرو سید احمد الحسن بود و بیش از
یک سال برای او تبلیغ می کرد .سپس مرتد شد و به دروغ ادعا کرد که یمانی
موعود است و سید احمد او را نصیحت کرد که از این ادعای باطل برگردد،
ولی چون شیخ حیدر بر آن عقیده اصرار کرد ،سید احمد الحسن او را تفسیق
 - 3خالصه ترجمهی صفحات  11الی  12کتاب «دجال البصره»
 - 1حیدر مشتت کتابی در رد احمد اسماعیل مینویسد و ناظم عُقَیلی این کتاب «سامری عصر
ظهور» را در رد نوشته های حیدر مشتت علیه احمد اسماعیل نوشته است.
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نمود و در بیانیهای خاص که در اکثر استانها منتشر شد ،دروغش را آشکار
کرد».
شیخ ناظم عُقَیلی پس از ذکر مباهلهای که بین حیدر مشتت و احمد
اسماعیل در حرم حضرت اباالفضل صلوات اهلل علیه انجام شد و منجر به
دستگیری حیدر مشتتِ ساده لوح توسط امنیت حرم و آزادی احمد اسماعیلِ
زیرک از مخمصه گردید ،عاقبتِ حیدر مشتت را چنین ذکر میکند:
«بعد از آن ،شیخ حیدر مشتت از پیروی از احمد الحسن برگشت و
طرفدارانش بین کوفه و سهله برای او مکانی از نی بنا کردند و اعالن کرد که
«حیدر یمانی» است و بر یارانش خوردن گوجه و گوشت و روغن و نوشیدن
چای و شکر و مانند اینها از چیزهائی که خداوند متعال آنها را حالل کرده
است ،را حرام کرد و بدین ترتیب حالل خداوند متعال را حرام نمود و از اسالم
خارج شد .و این مسائل را بسیاری از اهل نجف و عمّاره و ناصریه شنیدند و
هر کس میتواند برای اطمینان بیشتر از اهالی این استانها سؤال کند .او دستور
داد که اصحابش عمامه های قرمز رنگ بپوشند و به آنها امر کرد که در زمین
کثیف غَلط بخورند و دربارهی آنها نقل شده است که در آب جاری نجس
غوطه میخوردند».

3

 - 3سامری عصر ظهور ،صفحه ی 26
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باألخره حیدر مشتت بطور مشکوکی در مسیرش به سوی بغداد ،در
منطقهی «زیونه» بوسیله اسلحه کشته شد ،پس از اینکه چند بار افراد مجهولی
مرکز تبلیغش را در عماره مورد هجوم قرار دادند .در این ترور ،پیروان او،
شریکش احمد اسماعیل را متهم کردند.
حیدر مشتت به قم میآید

شیخ علی کورانی در «دجال البصره» دربارهی حیدر مشتت ،تئوریزاسیون
یمانی مزعوم ،مینویسد:
« حیدر مشتت چندین بار برای تأثیر بر بعضی از طالب و عربهای مقیم قم،
به قم آمد .یک بار با گروهی از پیروانش در قم شروع به توزیع منشوراتی به
عنوان بشارت بر یمانی موعود کرد و با انصارش از مرکز قم به سوی جمکران
حرکت کردند و در طول مسیر شعارهائی مبنی بر خروج یمانی سرمیدادند.
پلیس ایران آنها را گرفت و آنها را به عراق فرستاد.
او حدود ده سال قبل از هالکتش با من مالقات میکرد و بعضی از
سؤاالت دربارهی امام مهدی را از من میپرسید .پس از سقوط صدام برای
مالقات با من آمد و تالش میکرد که من ادعای او را مبنی بر اینکه یمانی
موعود است ،تأیید کنم.
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آخرین باری که با من مالقات کرد به من گفت :دو تا نامه آوردهام؛ یکی
برای تو و یکی برای رهبر ایران سید علی خامنهای [حفظه اهلل].
از او پرسیدم نامه از طرف کیست؟
گفت :از طرف امام ،صاحب الزمان .
خودم را جمع کردم و او را خطاب قرار دادم :شیخ حیدر! مطمئنّی؟
گفت :بله.
گفتم :شیخ حیدر! عجله نکن .میگویم که آیا مطمئنی که با امام مهدی ،
امام حجة بن الحسن ،نُهمین فرد از ذرّیّهی حضرت امام حسین
محمد مصطفی

که جدش

او را بشارت داده و ذخیرهی الهی است تا زمین را پر از

عدل و داد بگرداند همانطور که پر از ظلم و جور شده است ،مالقات کردی و
او برای من نامه نوشت و به تو داد که آن را به من برسانی؟ گفت :بله.
من برای او توضیح دادم و او را نصیحت کردم و به او قصّهی حالج را که
ادعای سفیر بودن برای امام مهدی

کرد و به پدر شیخ صدوق در قم ،نامه

نوشت و او را به ایمان به خودش دعوت کرد و اینکه چگونه ایشان به او
جواب داد و سپس حالج به قم آمد و پدر شیخ صدوق او را توبیخ کرد و از
شهر بیرون کرد .کالمم را با این جمالت برایش به پایان رساندم که از آنچه که
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گفتی برگرد .من نمیتوانم نامهی تو را بگیرم .و هرگاه با امام مالقات کردی و
تو را به رساندن نامه به من امر کرد ،به او بگو :فالنی نامه را از من نگرفت و
گفت باید یک معجزه ای نشان دهی تا این نامه را قبول کنم.
گفت :باشد ،چه چیزی را به عنوان معجزه میخواهی؟
گفتم :همان چیزی که پدر شیخ صدوق رحمة اهلل علیه از حالج خواست؛
اینکه ریش سفید من را مانند دوران جوانیام سیاه بگردانی.
مدتی سکوت کرد ،سپس گفت :قبول میکنی که امشب یک خوابی ببینی؟
گفتم :هرگز! حتی اگر هزار تا خواب ببینم .مگر ما دینمان را از خواب
میگیریم؟ شیخ حیدر! دین خدا عزیزتر از این است که از خوابها گرفته
شود .باید یا دلیل برهانیِ منطقی که عقل نسبت به آن خضوع میکند ،موجود
باشد و یا معجزه ای که گردنها در برابر آن خاضع گردند .امام کاظم

فرمود:

خداوند دو حجت را بر مردم قرار داده است :حجت ظاهر و حجت باطن؛
حجت ظاهر پیامبران و امامان هستند و حجت باطن عقل است.
پس شیخ حیدر مدتی سکوت کرد ،سپس برخاست و با من خداحافظی
کرد و رفت».

3

« - 3دجال البصره» صفحهی 22 - 22
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نمایندهی احمد اسماعیل به قم میآید

حجةاإلسالم شیخ علی کورانی در «دجال البصره» قضیهی مالقاتش با
فرستاده های احمد اسماعیل به قم را چنین شرح میدهد:
«باید حیدر مشتت این مالقاتها و مناقشههایش با من را به شریکش
دجال احمد الحسن گفته باشد .او پس از اینکه ادعای یمانی بودن را از
شریکش حیدر مشتت خرید ،تالشهای زیادی کرد تا من را به حرکتش متمایل
کند .پس بوسیلهی نمایندهاش نامهای برای من فرستاد و درخواست کرد که به
او ایمان بیاورم .نامهای نیز برای مقام معظم رهبری سید علی خامنهای حفظه اهلل

نوشته بود که من به ایشان تحویل دهم .در آن نامه[ی سرگشاده] نوشته بود که
رهبریِ ایران را به او بسپارد زیرا او فرستادهی امام مهدی به سوی جهانیان
است 3.من از گرفتن نامه برای تحویل دادن به ایشان ،امتناع کردم.

 - 3نامهی او به مقام معظم رهبری حفظه اهلل چنین است:
به سید علی خامنه ای
إِنَّ اللَّهَ یأْمُرُکُمْ أَنْ تُ َؤدُّوا ا ْلأَمَانَاتِ ِإلَى أَ ْهلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَینَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
یعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا (النساء)22/
بر شما واجب است که حکومت در ایران را تسلیم وصی امام مهدی
از امر امام مهدی محمد بن الحسن

کنی ،و برعکس آن سرپیچی

کرده ای .برای ملت شریف ایران در ری که دین اسالم را در

آخرالزمان احیاء میکنند ،برای حکومت در کشور ایران تمکینم دهید.
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نمایندهی او به من گفت :امام احمد به تو میگوید که تو در نزد عموم مردم
مورد قبول هستی ،اگر به ما ملحق شوی ما میتوانیم بر دجّالها پیروز شویم.
گفتم :دجالها چه کسانی اند؟
گفت :مراجع تقلید در نجف!
پاسخ یاوهگوئی های او را دادم و به او گفتم :برای من ثابت شد که این
کینه بر مراجع تقلید شیعه ،کینهی وهابیگری است و رفیق تو دارای افکار و
امیال وهابی است.
سپس افراد دیگری را به سوی من فرستاد و من با آنها مناقشه کردم و آنها
را محکوم نمودم ،والحمد هلل.
آنگاه دو نفر را فرستاد و توافق کردیم که من کسی را بفرستم تا با او
مناظره کند .من شیخ عبدالحسین الحِلفی را به تنومهی عراق (شهری که احمد
اسماعیل در آنجا ساکن بود) فرستادم .دجال احمد اسماعیل با او مناظره نکرد
ولی مباهله را قبول کرد .و موعد مباهله را در مکانی قریب شط العرب تعیین
کردند ،ولی دجال عهدش را شکست و بر سر قرار حاضر نشد.
شیخ عبدالحسین الحلفی نزد من آمد و گفت :متأسفانه از مباهله فرار کرد.
به او گفتم :چگونه میخواستی با او مباهله کنی؟
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گفت :با او فردای آن روز وعدهی مباهله دادم و مکانی را معین کردیم .او
قبول کرد ،من حاضر شدم ولی او حاضر نشد .اگر او حاضر میشد ،قصد
داشتم کتفم را به کتف او بچسبانم و به او بگویم :دعا کن تا خداوند فرد باطل
از ما را نابود کند و شخص برحق را نجات دهد ،پس از آن خودم و او را در
شط العرب بیندازم .یقین داشتم که من نجات پیدا میکردم و او غرق میشد.
سپس دوباره شخصی از طرف او نزد من به قم آمد .به او گفتم :من امام
تو را به قم برای مناقشه دعوت میکنم .آن شخص برای او زنگ زد ولی او
نپذیرفت .از او خواستم فرد تام اإلختیاری را بفرستد .او دو نفر مورد اعتمادش
و تام اإلختیار از طرف خودش را به قم فرستاد .با آنها در حضور جمعی از
طالب مناظره کردم .طلبه ها از جهالت و تناقضگوئیهای آنها خندیدند .آنها
میپنداشتند که امامشان از مباهله با شیخ حلفی فرار نکرده است .بنابراین
توافق کتبی کردیم که دوباره او را بفرستم و شروط ذیل را برای طرفین مباهله
نوشتیم:
 .3مباهله روز جمعه در قبرستان عمومی بصره و در برابر چشم مردم
باشد و از جریان مباهله فیلمبرداری شود.
 .1هر کدام از طرفین تابلوئی داشته باشند که نشان دهد یکی نمایندهی
تام اإلختیار مدعی سفارت امام زمان ،احمد الحسن ،و دیگری نمایندهی طرف
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مقابل است ،و احمد الحسن موظف است اگر نماینده اش هالک شد ،باطل
بودن خود را مکتوب کند.
 .1مباهله با الفاظ وارد شده برای مباهله از طرف اهل بیت

باشد و

پس از آن قَسَم برائت بیاید.
 .2بعداً هیچ شروط دیگری به این توافقنامه اضافه نشود و کسی که
عقبنشینی کند بر باطل خواهد بود.
نمایندهی سید احمد الحسن :سید صالح الصافی (اسم و امضای او)
نمایندهی یکی از علمای شیعه :شیخ عبدالحسین الحلفی (اسم و امضای او)
شیخ حلفی به بصره رفت و درخواست تعیین روز مباهله از آنها کرد .ولی
آنها عقبنشینی کردند و از مباهلهی مقرره فرار نمودند 3.تا اینکه ماه محرم آمد
و یاران این دجال حرکت مسلّحانه در بصره و ناصریه راه انداختند و دهها نفر
از پلیس و مردم را کشتند و دهها نفر از آنها هم به قتل رسیدند و حکومت
هزاران نفر از آنها را گرفت و دجال آنها (احمد اسماعیل) به کشور امارات فرار

 - 3با این حال احمد اسماعیل و طرفدارانش ادعای زیادی دارند که علماء مناظره را نمیپذیرند و از
مناظره می ترسند .در بسیاری از پایگاههای آنها نوشته است که احمد الحسن الیمانی با اهل قرآن با
قر آن و با مسیحیان با انجیل و با یهودیان با تورات مناظره میکند! اما اینها چیزی جز عوامفریبی
نیست.
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کرد تا آنجا را پر از عدل و داد کند و از آنجا عدل و داد به دولتهای همسایه
سرازیر شود!»

3

گزارش« العربیه دات نت»

پایگاه «العربیه دات نت» در روز یکشنبه  16محرم سال  1( 3219فِوریه
سال  1442میالدی 32 ،بهمن  )3126این گزارش را منتشر کرد:
«رئیسپلیس بصرهی عراق ،پروندهی امنیتی رئیس گروه «انصار المهدی»،
احمد الحسن ملقَّب به «الیمانی» که گمان میکند رسول امام مهدی منتظر است
و قبل از ظهور حضرتش آمده است ،را برمال کرد .این فرد حملهی مسلّحانه
علیه پلیس کرد و صدها نفر انسان بر اثر این إعمال خشونت در روز عاشورای
 32ژانویه  1442کشته شدند.
بر اساس پرونده ای که «العربیه دات نت» آن را منتشر کرد؛ یمانی رشتهی
مهندسی عمران خوانده و پس از آن به حوزهی علمیهی نجف رفته است .او
برای جذب پیروانش به سحر و خواب مغناطیسی بهره برده و اکثر پیروان او از
اخراجیهای دانشگاهها و حوزههای علمیه میباشند و ادعا میکنند که پیامبر
یا مسیح را در خواب دیدهاند و به آنها توصیه نمودهاند که به یمانی بپیوندند.

« - 3دجال البصره» صفحهی 24 - 22
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در روز عاشورای سال گذشته درگیری شدیدی بین جماعت انصار المهدی
با پلیس عراق ایجاد شد و قربانی این درگیری به بیش از  324نفر کشته و
زخمی رسید که در میان آنها دهها نفر از رؤسای پلیس عراق بودند.
رئیسپلیس عراق سرتیپ «عبدالجلیل خَلَف» به «العربیه دات نت» گفت:
«ما خانواده اش را بازرسی کردیم و تمام این اطالعات را از آنها گرفتیم و
برای ما معلوم شد که او از خانوادهی علوی؛ یعنی بنیهاشم نیست .او عالوه بر
استفاده در جهت خواستهها و هوای نفسش از آنچه مذهب شیعه دربارهی
ظهور مهدی منتظَر میگوید ،از سحر و شعبده و خواب مغناطیسی برای جذب
پیروانش استفاده میکند .او دارای چند برادر است که یکی از آنها افسر
می باشد و با افکار او موافق نیست .یکی دیگر از برادرانش به او پیوسته و با او
هماهنگ است .احمد اسماعیل متأهل بوده و تاکنون دارای سه فرزند میباشد
که به همراه او هستند».
ایشان اضافه کرد« :من با آنها گفتگو کردم و آنها را احترام نمودم .آنها
[برای صحت عقیدهی خود] به خواب اعتماد میکنند .بعضی از آنها میگویند
که امام حسین و فاطمهی زهرا (رضی اهلل عنهما) [صلوات اهلل و سالمه علیهما]
را در خواب دیدیم و آنها ما را به این شخص توصیه کردند .دیگری میگوید
که پیامبر صلی اهلل علیه [و آله] و سلم و مسیح

را دیده اند و آنها او را به

یمانی توصیه کرده اند .بعضی از آنها هنوز به او ایمان دارند».
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ضمن اینکه سرتیپ َخلَف تأکید کرد که عملیات جستجو برای دستگیری
او ادامه دارد ،گفت« :قانون اساسی عراق آزادی فکر و عقیده را میپذیرد ،و
اگر یمانی برضد حکومت و پلیس عراق قیام مسلحانه نمیکرد ،ما پیروان او را
دستگیر نمیکردیم و خود او را نیز تحت تعقیب قرار نمیدادیم».

3

پس از حملهی مسلحانه تعدادی از شخصیتهای گروه احمد اسماعیل
توسط پلیس عراق دستگیر شدند که از جملهی آنها «حسن حمامی» رئیس
معنوی آنها و «سعدی حَمَد نعیم حَمَد القَطرانی» مسؤول امنیتی تشکیالت آنها
بودند .پلیس عراق از آنها استنطاق کرد و آنها اعترافات مهمی داشتند.
ما قسمتی از اعترافات سعدی َحمَد نعیم را که فیلم آن در یوتیوب موجود
است( ،آدرس آن را در ذیل اعترافات او ذکر میکنیم) پیاده کردهایم و در اینجا
ترجمهی آن را میآوریم:
«من سعدی حَمَد نعیم حَمَد القَطرانی ،مسؤول امنیت تشکیالت یمانی
در حسینیه و مدرسهی انصار امام مهدی در بصره ،تابع سید احمد الحسن
الیمانی بودم .همچنین مسؤول شاخهی نظامی آن تشکیالت بودم .بعد از
حوادثی که د ر بصره اتفاق افتاد شکست خوردیم و خودم را برای نجات داد ِن

 - 3اقتباس از پایگاه «العربیه دات نت»:
.html22316/41/41/1442http://www.alarabiya.net/articles/
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جانم ،تسلیم کردم ...من پارسال دو دفتر که گفته میشد از امارات آمده و
فردی به نام شیخ محمد داده بود ،دریافت کردم؛ یعنی در امارات انصار داشتیم
[و کمک مالی میشدیم][ ...احمد اسماعیل] گفت که به هر کسی که در مقابل
شما سالح بدست گرفت ،شلیک کنید .و به مردم بگویید که با شما و به کمک
ت دیگر امام مهدی
شما بیایند و پس از ربعساع ِ

ظهور خواهد کرد ...من

مورد اعتماد احمد اسماعیل بودم و به او پیام دادم که تو کجائی؟ بیش از ربع
ساعت شد و هیچ خبری نشد .گفت :إنشاءاهلل میروم و از خداوند متعال کمک
میگیرم .هر چه منتظر ماندیم خبری نشد. ...
فیلم اعترافات او را (البته به عربی) میتوانید از آدرس زیر ببینید:
http://www.youtube.com/watch?v=acl7onr88-4
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فصل سوم
دربارهی داستان شروع دعوت احمد اسماعیل و بررسی شخصیت یمانی و
دوازده مهدی
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داستان شروع دعوت احمد اسماعیل از زبان خودش

احمد اسماعیل در یکی از فایل های صوتی که از او موجود است ،داستان
مالقاتش با امام مهدی علیه الصالة و السالم (پدرش ،به گمان خودش) را
چنین تعریف میکند:
«در حرم دو امام هادی و عسکری

اولین مالقات من با امام مهدی

انجام شد .در این مالقات من ایشان را شناختم .این مالقات در سالهای دور
اتفاق افتاد و پس از این مالقات مالقات های من با حضرتش ادامه داشت و
ایشان بسیاری از امور را برای من توضیح داد ولی مرا به تبلیغ امر نکرد....
روزها و ماهها گذشت و خداوند برای من خواست که با امام

مالقات

کنم و ایشان این بار مرا به سوی حوزهی علمیهی نجف فرستاد تا چیزی را که
به من خبر داده بود به گروهی از آنها خبر دهم.
قصهی این مالقات این چنین است که من در شبی از شبها خواب دیدم که
امام مهدی

کنار ضریح سید محمد  ،برادر حضرت امام عسکری

ایستاده است و مرا امر به حضور برای مالقاتش کرد .از خواب بیدار شدم،
ساعت دو شب بود ،پس چهار رکعت از نماز شب را خواندم سپس دوباره
خوابیدم .باز خوابی شبیه به همین دیدم که امام مهدی

مالقاتی را با خودش

برای من مشخص کرد .بیدار شدم ،ساعت چهار شب بود ،پس نماز شب را

بررسی و رد ادعاهای احمد اسماعیل
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کامل کردم و نماز صبح را خواندم .پس از دو روز از این خواب ،به سامرا
مسافرت کردم و امامین عسکری و هادی

را زیارت کردم ،سپس به شهر

«بَلَد» برای زیارت امام محمد [سید محمد فرزند امام هادی]
بغداد رفتم و امام کاظم و جواد
و امام حسین

و شهدا

آمدم .آنگاه به

را زیارت کردم و پس از آن به کربال رفتم

را زیارت کردم .شب کنار ضریح امام حسین

امام مهدی را زیارت کردم و صبح روز بعد نیز در مقام امام مهدی

که در

کربال در انتهای خیابان «السدره» است با ایشان مالقات کردم .با هم تنهائی در
مکانی که هیچ کسی نبود نشستیم .تاریخ این روز سیام شعبان سال 3214
هجری قمری بود .پس از این مالقات به منزل بازگشتم و ماه رمضان را به
فضل خداوند روزه گرفتم و در پایان ماه رمضان آستین باال زدم برای رفتن به
نجف و شروع کردم به طرح چیزهائی از حق که میدانستم .مناقشه بین من و
بعضی از طلبه ها شدید شد و نتیجهی آن متارکه بین من و بعضی از آنها بود و
مخالفت کامل با بعضی از آنها ،و بعضی نیز با من موافقت کردند ولی مرا یاری
نکردند....
پس از چند ماه شروع کردم به اعالن و اظهار ارتباطم با امام مهدی

و

اینکه من فرستادهی او هستم .البته این فقط با اعالن من نبود بلکه گروهی از
طالب حوزهی علمیه شنیدند و دیدند در ملکوت آسمانها چیزی را که برای
آنها اطمینان داد .بعضی از آنها مستقیم با من ارتباط داشتند و بعضی از آنها
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هیچ ارتباطی با من نداشتند .گروهی از این افراد اصرار کردند که با من بیعت
کنند ....این قضیه در جمادی األولی سال  3211هجری قمری بود .پس از آن
کثیری از طلبهی حوزهی علمیه با من بیعت کردند سپس نیروهای امنیتی صدامِ
ملعون به سمت من آمدند و اطرافیان من متفرق شدند و بیعت را شکستند....
و در آخر ماه رمضان سال  3212هجری قمری امام مهدی

به من امر

کرد که تمام مردم جهان را مخاطب قرار دهم ،هر کدام بر اساس عقیدهی
خودش و بر اساس اوامری که از طرف امام مهدی
سوم شوال همان سال امام مهدی

صادر شدند .و در روز

مرا به اعالن انقالب علیه ظالمین و شتاب

کردن 3و سرعت عمل در این کار امر کرد....
به هر حال ای مردم عراق! پدرم مرا به سوی تمام جهان فرستاد و از شما
شروع کرد و از أ ُّم القُری ،نجف .و من مؤیَّد به جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و
ملکوت آسمانها و کثیری که مرا قبول کرده اند ،هستم». ...
 - 3در یکی از بیپرواترین ادعاهای آنها آمده است :امام مهدی

1

به احمد الحسن میگوید« :فرزند

عزیزم! عجله کن!» «الجواب المنیر عبر األثیر  ،»1-3صفحهی  .16و در پاورقی ارجاع داده است به
فایل صوتی احمد اسماعیل« ،الثورة» ،مورخهی 1شوال 3212
 - 1تاریخ این بیان 12 ،شوال  3212هجری قمری میباشد .من کالم او را بدون اینکه نقصی از لحاظ
معنا ایجاد شود ،خالصه و ترجمه کردم .و هدف من آشنا شدن خوانندگان با چگونگی ادعای احمد
اسماعیل بود ،برای این منظور بعضی از مطالب را حذف نمودم که در عبارات باال مشخص است.
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یمانی کیست؟ احمد اسماعیل پاسخ میدهد

احمد اسماعیل دربارهی معرفی شخصیت یمانی ،در یکی از کتابهایش به
نام «المتشابهات» جلد 2صفحهی  23در جواب سؤال  322توضیحاتی التقاطی
دارد که سؤال و جواب را میبینیم و سپس التقاطات احمد اسماعیل را بیان
میداریم:
«سؤال :جناب سید احمد الحسن ،وصیّ و رسول امام مهدی !
یمانی کیست و آیا عالماتی برای تعیین شخصیت این فرد وجود دارد؟ آیا
او از یمن است؟ آیا او معصوم است به نحوی که مردم را در باطل داخل نکند
و آنها را از حق خارج نگرداند ،چنانکه در روایت امام صادق آمده است:
پرچم او پرچم هدایت است و برای هیچ مسلمانی جایز نیست که از امر او
سرپیچی کند ،و هر کس سرپیچی کند جهنمی خواهد بود ،زیرا یمانی به سوی
حق و طریق مستقیم دعوت میکند.
جواب :بسم اهلل الرحمن الرحیم و الحمد هلل.
اوالً باید دانست که مکه جزء تهامه است و تهامه جزء یمن است ،پس
محمد و آل محمد

همه یمانی اند ،پس محمد

یمانی است و امام مهدی

یمانی است و علی

یمانی است و دوازده مهدی یمانیاند و مهدی اول

نیز یمانی است .و این چیزی بود که علماء عامل گذشته (رحمهم اهلل) آن را

بررسی و رد ادعاهای احمد اسماعیل
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ف
میدانستند (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّالةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْ َ
یَلْقَ ْونَ غَیّاً) (مریم )29 :و عالمه مجلسی
صفحهی  3کالم اهل البیت
از رسول اهلل

در مقدمهی بحار األنوار جلد 3

را «حکمت یمانی» نامیده است .بلکه این مطلب

وارد شده است ،چنانکه در جلد  11بحار األنوار صفحهی

 21و  22ذکر شده که عبدالمطلب

بیت الحرام را «کعبهی یمانی» نامید.

اما نسبت به حدود شخصیت یمانی ،روایتی از امام باقر

وارد شده است

که فرموده« :وَ لَیْسَ فِی الرَّایَاتِ رَایَةٌ أَهْدَى مِنْ رَایَةِ الْیَمَانِیِّ هِیَ رَایَةُ هُدًى لِأَنَّهُ
یَدْعُو إِلَى صَاحِبِکُمْ فَإِذَا خَرَجَ الْیَمَانِیُّ حَرَّمَ بَیْعَ السِّلَاحِ عَلَى النَّاسِ وَ کُلِّ مُسْلِمٍ
ی
وَ إِذَا خَرَجَ الْیَمَا ِنیُّ فَانْ َهضْ إِلَیْهِ فَإِنَّ رَایَتَهُ رَایَ ُة هُدًى وَ لَا یَحِلُ لِ ُمسْلِمٍ أَنْ یَلْتَوِ َ
ل النَّارِ لِأَنَّهُ یَدْعُو إِلَى الْحَقِّ وَ إِلى طَرِیقٍ مُسْتَقِیمٍ.
عَلَیْهِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَهُوَ مِنْ أَهْ ِ
الغیبة ،محمد بن ابراهیم النعمانی صفحهی 162
در این روایت آمده است:
اوالً:

«لَا یَحِلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ یَلْتَوِیَ عَلَیْهِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»

(برای هیچ مسلمانی جایز نیست که از امر او سرپیچی کند ،و هر کس سرپیچی
کند جهنمی خواهد بود)؛ و این فقره به این معناست که یمانی صاحب والیت
إلهی است ،زیرا هیچ شخصی حجت بر مردم نیست به نحوی که إعراض مردم
از او آنها را جهنمی گرداند حتی اگر صوم و صالة انجام دهند ،مگر اینکه از
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جانشینان خداوند در زمین باشد و آنها انبیاء و مرسلین و امامان معصوم و
دوازده مهدی میباشند.
ثانیاً« :أَنَّهُ یَدْعُو إِلَى الْحَقِّ وَ إِلى طَرِیقٍ مُسْتَقِیمٍ» (او به حق و طریق مستقیم
دعوت می کند)؛ دعوت به حق و طریق مستقیم یا صراط مستقیم به این
معناست که این شخص خطا نمیکند تا مردم را در باطل داخل کند و یا از حق
خارج گرداند؛ یعنی او معصوم و منصوصُ العصمة است و با این معناست که
برای این قید فایده ای برای تشخیص شخصیت یمانی خواهد بود ،در حالی که
فرض معنای دیگری غیر از این معنا برای این جمله آن را بیفایده و لغو
خواهد کرد که حاشا از امامان

که قید لَغوی در کالم بیاورند.

نتیجهی مطالبی که در اوالً و ثانیاً گذشت این است که یمانی حجتی است
از حجت های خداوند در زمین و معصوم و منصوصُ العصمة است و از طریق
روایات متواتر و نصوص قطعیةُ الدّاللة نیز وارد شده است که حجت ها بعد از
رسول اهلل محمد

 ،دوازده امام

و بعد از آنها دوازده مهدیاند و حجتی

در زمین که معصوم باشد غیر از اینها نیست و بوسیلهی آنها نعمت تمام و دین
و رسالت های آسمانی کامل است.
از این حجت ها

فقط امام مهدی

و یمانی مردم را به امام مهدی

باقی مانده است و دوازده مهدی.

میخواند ،پس باید یمانی اولین از مهدی ها
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ن
باشد زیرا یازده مهدیِ دیگر از فرزندان او [یمانی] هستند ،ذُرِّیَّةً بَعْضُهَا مِ ْ
بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِیعٌ َعلِیمٌ( ،آل عمران )12:و این این مهدی ها بعد از زمان ظهور
امام مهدی

می آیند بلکه آنها در دولت عدل الهی خواهند بود و آنچه ثابت

است این است که اولین نفر از مهدی ها در زمان ظهور امام مهدی
است و او اولین مؤمن به امام مهدی
میباشد چنانکه در وصیت رسول خدا

موجود

در آغاز ظهور و حرکتش برای قیام
آمده است .و از اینجا مشخص

میشود که یمانی همان مهدیِ اول از دوازده مهدی است .و روایات اهل
بیت

اسم و صفات و مکان مهدی اول را به تفصیل بیان کرده اند؛ اسم او

«احمد» و کنیهی او «عبداهلل» یعنی اسرائیل است؛ یعنی مردم برای قبول نکرد ِن
او میگویند اسرائیلی است.
مهدیِ اول اولین نفر از  131یار خاص است و از بصره میباشد و در
گونهی راستش اثری دارد و سرش شوره دارد و جسم او مانند جسم موسی
است و در پشتش مُهر نبوت دارد 3و وصیت رسول اهلل

درباره اوست و او

پس از امامان آگاهترین مردم به قرآن و تورات و انجیل است .و ابتدای
ظهورش جوان است ،رسول اهلل

فرمودند ...« :ثُمَّ ذَکَ َر شَاباً فَقَا َل إِذَا

 - 3اگر بپرسید که آیا پشت احمد اسماعیل مهر نبوت دارد یا نه؟ خود او جواب میدهد .این جواب
مُضحک را در صفحهی  93بخوانید.
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رَأَیْتُمُوهُ فَبَایِعُوهُ فَإِنَّهُ خَلِیفَةُ الْمَهْدِی ،بشارة اإلسالم ص ...( »14سپس جوانی را
ذکر کرد و فرمود :اگر او را دیدید با او بیعت کنید زیرا او خلیفهی مهدی است)
[در جای خود خواهیم گفت احمد اسماعیل این روایت را تحریف نموده
است ،زیرا:
اوالً:

«ثُمَّ ذَکَرَ شَاباً» در اصل روایت وجود ندارد تا ثابت شود که «در

ابتدای ظهورش جوان است» بلکه عبارت صحیح «ثُمَّ ذَکَرَ شیئاً» میباشد 3.و
در بعضی کتابها مانند کتاب «سنن ابنماجه» ،یکی از صحاح ستّهی اهل سنت،
در «کتاب الفتن» ،باب « ،12بابُ خروج المهدیّ» ،حدیث شمارهی ،2422
«ثُمَّ ذَکَرَ شَیْئًا الَ أَحْفَظُهُ (سپس ایشان چیزی فرمود که یادم نیست)» آمدهاست.
متأسفانه این تصحیف در کتاب «بشارة اإلسالم» رخ داده است ،اما کتابهائی
مانند «کشف الغُمّه»« ،حلیة األبرار»« ،بهجة النظر»« ،بحاراألنوار» و ...به همین
صورت صحیح (ثُمَّ ذَکَرَ شَیْئًا) از سنن ابن ماجه نقل کرده اند.
ثانیاً :اصل روایت چنین است« :فَإِنَّهُ خَلِیفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِی» (زیرا او خلیفهی
خدا مهدی است) .او کلمهی «اهلل» را که در تمام اسناد این روایت چه در شیعه
و چه در سنی وجود دارد انداخته تا جانشینیِ خود را برای امام مهدی

 -3نگاه کنید به «عقد الدرر فی أخبار المنتظر» از یوسف بن یحیى بن علی المقدسی الشافعی السلمی،
صفحهی  ، 19نسخهی موجود در نرم افزار المکتبة الشاملة.
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ثابت کند .اما آیا نمیداند که چه کلمهی عظیمی (اهلل) را انداخته است؟ کتاب
«بشارة اإلسالم» در نرم افزارهای روائی موجود ،شیعه و سنی ،وجود ندارد.
من تصویری از این صفحهی کتاب بشارة اإلسالم را از کتاب موجود در
«کتابخانهی حضرت آیة اهلل مرعشی نجفی » در قسمت «ضمائم» خواهم
آورد تا برای کسانی که به اصل بشارة اإلسالم دسترسی ندارند ،روشن شود که
احمد اسماعیل دجّالی تحریفگر است و برای رسیدن به خواستههای خود
روایات را تحریف میکند.
در بعضی از روایات سخن از دجّالی از بصره آمده است که ما آن را از
صفحهی  122کتاب «التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن» از مرحوم سیدبن
طاووس نقل میکنیم« :یَخرُجُ دَجّالٌ مِن دَجلَةِ البَصرَة ،و لیس منّی ،و هو مُقدّمةُ
الدَّجّالین کُلِّهِم( ،دجّالی از دجّالهای بصره خروج میکند ،و او از من نیست [یا
از اوالد من؛ یعنی سیّد نیست] و او مقدّم بر همهی دجّالها و اولین آنهاست)]».
احمد اسماعیل ادامه میدهد :و امام صادق از پدرانش از امیرالمؤمنین
روایت کرده است که فرمود« :رسولاهلل

در شب وفاتش به علی

فرمود:

ای ابالحسن یک صحیفه و دواتی حاضر کن ،پس رسول خدا وصیتش را إمال
کرد (تا اینکه به این موضع رسید) پس فرمود :ای علی! پس از من دوازده امام
و پس از آنها دوازده مهدی خواهند بود .تو ای علی اولین امام از دوازده امام
هستی (و حدیث را ادامه میدهد تا میفرماید) و باید حسن

[امام حسن
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تسلیم

کند ،پس اینها دوازده امام میباشند .سپس بعد از او دوازده مهدی خواهند
بود ،پس هنگامی که زمان وفات او [م ح م د] برسد ،باید به فرزندش ،اولین
نفر از مهدی ها ،تسلیم کند ،که برای او سه اسم است؛ یک اسم مانند اسم من و
اسم دوم مانند اسم پدرم است ،که این دو «عبداهلل» و «احمد» باشند و اسم
سوم «مهدی» است ،و او اولین نفر از مؤمنین است .بحار األنوار جلد 21
صفحه  322و الغیبة للطوسی صفحه ،324غایة المرام جلد  1صفحه »123
[سپس احمد اسماعیل تالش میکند روایات را به نحوی بیاورد تا ثابت
کند که یمانی همان مهدی اول است و نام این دو که یک نفرند «احمد»
میباشد ،سپس ادامه میدهد]:
و اگر بیش از این بخواهی میگویم :یمانی آماده کنندهی مقدمات ظهور
مقدس است و یکی از  131نفر است و پرچم را به امام مهدی تسلیم میکند ،از
طرفی مهدی اول نیز در زمان ظهور مقدس موجود است و اولین مؤمن به امام
مهدی

در آغاز ظهورش و قبل از قیامش است .پس باید یکی از این دو بر

دیگری حجت باشد ،و چون ائمه و مهدی ها حجت های خداوند بر تمام
خلقند و مهدی اول هم از آنهاست ،پس او ،اگر همان یمانی نباشد ،حجت بر
یمانی است ،در نتیجه مهدی اول رهبرِ انقالبِ زمینهساز ظهور است .پس یمانی
نقشی ثانوی خواهد داشت و بلکه کمککار رهبرِ انقالب [مهدی اول] خواهد
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بود .ولی این مطلب صحیح نیست ،زیرا [بر اساس روایات] یمانی زمینه ساز
اصلی و رهبر حرکت ظهور مقدس است .پس معین میشود که مهدی اول همان
یمانی و یمانی همان مهدی اول است....
[آنگاه احمد اسماعیل آیات  11تا آخر سورهی مدّثّر را به نحو عجیبی
تفسیر به رأی بلکه باالتر از آن به تأویل میبرد و ادامه میدهد]:
مبتال به معاویة بن هند (لَعَنهُ اهلل) شد و قومی نزد او

امیرالمؤمنین علی

آمدند که بین شتر ماده و نر فرق نمیگذاشتند .من نیز امروز مانند پدرم علی بن
ابیطالب

مبتال شدهام ،ولی به هفتاد معاویه (لعنه اهلل) که قومی از آنها پیروی

میکنند که شتر نر و ماده را تشخیص نمیدهند ،وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا یَصِفُونَ.
بخدا قسم رسول خدا

و پدرانم ائمه

چیزی از امر مرا بدون بیان و

توضیح فرونگذاشتند ،و مرا با دقت وصف کردند و مرا به اسم نامیدند و محل
سکونت مرا گفتند ،پس هیچ ابهامی در امر من و هیچ شبههای در حال من پس
از این بیان وجود ندارد .امر من روشنتر از خورشید در وسط آسمان است ،و
من اولین مهدی از دوازده مهدی و یمانی موعود هستم.
احمد الحسن
وصیّ و رسول امام مهدی
 13ربیع الثانی  3216هجری قمری
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بررسی حقیقت شخصیت یمانی در روایات

در آخرین کالم احمد اسماعیل نقل شد که ایشان ادعا کرد« :من اولین
مهدی از دوازده مهدی و یمانیِ موعود هستم» .ما این دو ادعا را قبل از
ادعاهای دیگرش بررسی میکنیم تا روشن شود که آیا «امر او روشن تر از
خورشید در وسط آسمان است» یا اینکه مغالطه میکند.
از بررسی شخصیت یمانی شروع می نمائیم:
احمد اسماعیل ادعا دارد که همان یمانیِ موعود روایات است و نیز ادعا
میکند که مهدیِ اول از دوازده مهدی و پدر یازده مهدیِ دیگر است .و گمان
میکند یمانیِ موعودِ روایات ،همان مهدیِ اول است ،اما در هیچ روایتی حتی
ضعیفُ السند ،این مطلب که یمانی همان مهدیِ اول است ،ذکر نشده است .اگر
احمد اسماعیل در صفات یمانی تحقیق میکرد ،این ادعای متناقض با ادعاهای
دیگرش را پس میگرفت .ما در اینجا ،برای روشن شدن موضوع ،تحقیقی را
که دربارهی شخصیت یمانی در کتاب «راز »131ارائه کردهایم ،ذکر مینمائیم:
صفات یمانی در روایات

حقیقت خارجیِ شخصیت یمانی در هاله ای از ابهام است .اگرچه وجود او
قطعی و از عالئم حتمی ظهور است اما دربارهی صفات او «آنقَدَر هست که
بانگ جرسی میآید» .روایات زیر از مهمترین روایات دربارهی یمانیاند:
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 -1یمانی از عالئم حتمی ظهور است:
عمربن حنظله میگوید :شنیدم که امام صادق صلوات اهلل و سالمه علیه
می فرماید :قبل از قیام قائم پنج عالمت حتمی است؛ یمانی و سفیانی و صیحه
و قتل نفس زکیه و فرورفتن در بَیداء.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَ ْحمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا
ن
الْحُسَیْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ َعنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ َع ْ
ت
عُمَرَ بْنِ حَنْظَ َلةَ قَالَ سَمِ ْعتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ یَقُولُ قَبْلَ قِیَامِ الْقَائِمِ خَمْسُ َعلَامَا ٍ
مَحْتُومَاتٍ الْیَمَانِیُ وَ السُّفْیَانِیُّ وَ الصَّیْحَةُ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الزَّکِیَّةِ وَ الْخَسْفُ بِالْبَیْدَاءِ.

3

 -2یمانی از یمن قیام میكند:
محمد بن مسلم ثقفی میگوید :خدمت امام باقر صلوات اهلل و سالمه علیه
رسیدم تا دربارهی قائم آل محمد

بپرسم .ایشان بدون اینکه سؤالم را

بپرسم فرمود:
از عالئم قیام قائم خروج سفیانی از شام است و خروج یمانی از یمن و
صیحهی آسمانی در ماه مبارک رمضان و ندای آسمانی که نام او و نام پدرش
را با صدای بلند اعالم میکند.

 -3کمال الدین و تمام النعمة ؛ ج 1؛ ص624
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حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
ب الْکُلَیْنِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْ َعلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِیلُ بْنُ عَلِی
یَعْقُو َ
الْقَزْوِینِیُ قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ إِ ْسمَاعِیلَ عَنْ عَاصِمِ ْبنِ حُمَیْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ مُسْلِمٍ الثَّقَفِیِّ الطَّحَّانِ قَالَ :دَ َخلْتُ عَلَى أَبِی َجعْفَرٍ مُحَمَّدِ ْبنِ َعلِی الْبَاقِرِ علیه
السالم وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَهُ َعنِ ا ْلقَائِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اهلل علیه و آله و سلم.
سلِم ...وَ إِنَّ ِمنْ َعلَامَاتِ خُرُوجِهِ خُرُوجَ السُّفْیَانِیِّ
فَقَالَ لِی مُبْتَدِئاً یَا مُحَمَّدَ بْنَ مُ ْ
مِنَ الشَّامِ وَ خُرُوجَ الْیَمَانِیِ مِنَ الْیَمَنِ وَ صَیْحَةً مِنَ السَّمَاءِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مُنَادٍ
یُنَادِی مِنَ السَّمَاءِ بِاسْمِهِ وَ اسْمِ أَبِیهِ.

3

 -3یمانی از موالیان امیرالمؤمنین صلوات اهلل و سالمه علیه است:
هشام بن سالم روایت کرده است زمانی که [فردی به نام] «طالب الحق»
خروج کرد ،به امام صادق

1

عرض شد :امید داریم که او یمانی باشد.

امام فرمود :نه ،یمانی دوستدار امیرالمؤمنین صلوات اهلل و سالمه علیه
است ،ولی این از ایشان بیزاری میجوید.

 -3کمال الدین و تمام النعمة ؛ ج 3؛ ص112
 -1نام او «عبداهلل بن یحیی کندی» بود و خود را «طالب حق» نامید و او را «امیرالمؤمنین» خطاب
میکردند .او مذهب اباضی داشت و از رؤسای خوارج بود .عوالم العلوم و المعارف واألحوال ،جلد 14
صفحهی 192
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الْحُسَیْنُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ الْقَزْوِینِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ َعلِی الزَّعْفَرَانِیِّ عَنِ ا ْلبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ا ْبنِ أَبِی عُمَیْ ٍر عَنْ هِشَامِ بْنِ
سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :لَمَّا خَرَجَ طَالِبُ الْحَقِ قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَرْجُو
أَنْ یَکُونَ هَذَا الْیَمَا ِنیَّ فَقَالَ لَا الْیَمَانِیُّ یَتَوَالَى َعلِیّاً وَ هَذَا یَبْرَأُ مِنْهُ.

3

 -4یمانی قبل از قیام قائم صلوات اهلل و سالمه علیه خروج میكند:
حضرت امام رضا صلوات اهلل و سالمه علیه فرمودند:
قبل از این امر [قیام قائم و فرج آل محمد] ،سفیانی و یمانی و مروانی و
شعیب بن صالح خروج خواهند کرد ،پس چگونه [محمد بن ابراهیم معروف به
«ابن طباطبا» ]1میگوید که این [علی بن موسی الرضا صلوات اهلل و سالمه
علیه] او [قائم] است.

 -3امالی شیخ طوسی ،ص 663
 -1محمد بن ابراهیم بن اسماعیل بن ابراهیم بن حسن مثنی فرزند امام حسن مجتبی صلوات اهلل و
سالمه علیه است .او در زمان مأمون عباسی قیام کرد و قائل بود که امام رضا ،صلوات اهلل و سالمه
علیه ،قائم آل محمد است .اکثر قیامهای بعد از امام حسین صلوات اهلل و سالمه علیه به قیامهای بنی
الحسن بر میگردد که همه از نسل حسن مثنی بودند ،مانند :قیام محمد ،نفس زکیه ،در مدینه در زمان
منصور دوانقی ،قیام ابرهیم بن عبداهلل معروف به شهید باخمرا در بصره بر علیه منصور دوانقی ،قیام
حسین بن علی شهید فخ در مدینه و اطراف مکه ،قیام یحیی بن عبداهلل در زمان هارون الرشید ،قیام
ادریس بن عبداهلل ،قیام محمد بن ابراهیم معروف به ابن طباطبا و غیر از اینها.
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أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّ َثنِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ حَدَّثَنِی
سنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ
عَلِیُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ ُمحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ َعنْ أَبِی الْحَ َ
قَالَ :قَبْلَ هَذَا الْأَمْرِ السُّفْیَانِیُّ وَ الْیَمَانِیُّ وَ الْمَرْوَانِیُّ وَ شُعَیْبُ بْنُ صَالِحٍ فَکَیْفَ یَقُولُ
هَذَا هَذَا.

3

 -5یمانی همزمان با خروج سفیانی و خراسانی قیام میكند:
ابوبصیر از امام صادق صلوات اهلل و سالمه علیه نقل کرده که فرمودند:
خروج سفیانی و یمانی و خراسانی در یک سال و در یک ماه و در یک
روز میباشد .این حوادث مانند یک رشتهی منظم یکی پس از دیگری اتفاق
میافتد .جنگ از همه طرف رخ میدهد .وای بر کسی که با آنها درافتد .در آن
پرچمها پرچمی هادیتر از پرچم یمانی نیست .پرچم او پرچم هدایت است
زیرا او شما را به سوی صاحبتان [حضرت بقیة اهلل

] فرا میخواند .پس

هنگامی که یمانی خروج کند ،فروش اسلحه را بر همگان حرام مینماید و اگر
یمانی خروج کرد به سوی او بشتاب؛ زیرا پرچم او پرچم هدایت است و برای
هیچ مسلمانی حالل نیست که از بیعت با او سرپیچی کند .پس هر کسی که
سرپیچی کرد قطعاً از اهل آتش خواهد بود ،زیرا یمانی به سوی حق و راه
راست دعوت میکند.
 -3الغیبة (للنعمانی) ؛ النص ؛ ص121
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ن
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ ابْنُ عُقْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ یُوسُفَ بْ ِ
یَعْقُوبَ أَبُو الْحَسَنِ الْجُعْفِیُّ ِمنْ ِکتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِیلُ بْنُ مِ ْهرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ َعلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ وَ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی
جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِی ع أَنَّهُ قَالَ ... :خُرُوجُ السُّفْیَانِیِّ وَ الْیَمَانِیِّ َو الْخُرَاسَانِیِّ فِی
سَنَةٍ وَاحِدَةٍ فِی شَهْرٍ وَاحِدٍ فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ نِظَا ٌم کَنِظَامِ الْخَرَزِ یَتْ َبعُ بَعْضُهُ بَعْضاً
فَیَکُونُ الْبَأْسُ مِنْ کُلِّ وَجْهٍ وَیْلٌ لِمَنْ نَاوَاهُمْ وَ لَیْسَ فِی الرَّایَاتِ رَایَةٌ أَهْدَى مِنْ
رَایَةِ الْیَمَانِیِ هِیَ رَایَةُ هُدًى لِأَنَّهُ یَدْعُو إِلَى صَاحِبِکُمْ فَإِذَا خَرَجَ الْیَمَانِیُ حَرَّمَ بَیْعَ
ل مُسْلِمٍ وَ إِذَا خَرَجَ الْیَمَانِیُ فَانْ َهضْ إِلَیْهِ فَإِنَّ رَایَتَهُ رَایَ ُة
ح َعلَى النَّاسِ وَ کُ ِّ
السِّلَا ِ
هُدًى وَ لَا یَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ یَلْتَوِیَ عَلَیْهِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لِأَنَّهُ
یَدْعُو إِلَى الْحَقِّ وَ إِلى طَرِیقٍ مُسْتَقِیمٍ....

3

نتیجهی تحقیق بر صفات یمانی در روایات

آنچه از اطالعات روائی دربارهی یمانی در دست داریم به شرح ذیل است:
 -3یمانی شیعه و دارای والیت امیرالمؤمنین

میباشد.

 -1در هیچ روایتی ذکری از سید بودن یمانی نیست.
 -1یمانی قبل از قیام قائم آل محمد

 -3الغیبة (للنعمانی) ؛ النص ؛ ص 126 - 122

 ،خروج مینماید.
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 -2یمانی از یمن قیام میکند یا اینکه نَسَبش به یمن برمیگردد.
 -2یمانی همزمان با سفیانی و خراسانی قیام میکند.
 -6یمانی از عالئم حتمی ظهور است.
 -2پرچمی هادیتر از پرچم او نیست.
 -2یاری نمودن او واجب و سرپیچی از یاریِ او حرام است.

یمانی سید و از اوالد رسول اهلل

نیست

تقریباً اکثر بلکه تمام موارد باال را اکثر بلکه تمام کسانی که دربارهی عالئم
ظهور خوانده اند یا شنیده اند ،میدانند .تنها موردی که نیاز به توضیح دارد و
خالف مشهور است سید نبودن یمانی است.
الزم به ذکر است که آنچه پس از تفحصِ تقریباً تام در روایات مربوط به
یمانی انجام گرفت روشن شد که دو یمانی مقارن با ظهور خروج میکنند:

یمانی اول
یمانیِ معروف که همزمان با سفیانی ،در یک سال و یک ماه و یک روز،
قیام میکند .او یکی از شیعیان و موالیان امیرالمؤمنین صلوات اهلل و سالمه علیه
است و صفات او در مبحث «نتیجهی تحقیق بر صفات یمانی در روایات» ذکر
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گردید .در اینجا نیز عرض میکنم که در هیچ روایتی از هاشمی و علوی بودن
او سخن به میان نیامده است.

یمانی دوم
ی غیر معروف است که قبل از سفیانی خروج میکند .اطالعات
او یمان ِ
زیادی دربارهی او در دسترس نیست (همانگونه که دربارهی یمانیِ معروف
اطالعات مختصری داریم) .مواردی که در ذیل ذکر میشوند ،روایاتیاند که
دربارهی یمانیِ دوم توضیحاتی ارائه میدهند:
 .3محمد بن مسلم گفته است :قبل از سفیانی ،مصری و یمانی خروج
میکنند.
ن مُسْلِمٍ قَالَ:
الْفَضْلُ عَنِ الْحَسَنِ ْبنِ عَ ِلیِّ بْنِ َفضَّالٍ َعنِ ا ْبنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْ ِ
یَخْرُجُ قَبْلَ السُّفْیَانِیِّ مِصْرِیٌ وَ یَمَانِیٌ.

3

توجه :روایت فوق موقوفه است؛ یعنی از امام معصوم روایت نشده است،
اما هیهات که امثال محمد بن مسلم ،با اینکه به علوّ شأن و مقام آنها ایمان
داریم ،و نیز غیر محمد بن مسلم جرأت داشته باشند از خودشان دربارهی

 -3الغیبة (للطوسی) ؛ ص222

بررسی و رد ادعاهای احمد اسماعیل

71

حوادثی که در زمان آینده اتفاق میافتد ،بدون اینکه از امام معصوم شنیده
باشند ،چیزی بگویند؛ بَلْ هُوَ آیاتٌ بَینَاتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ.

3

 .1عُبید بن زراره میگوید :در نزد امام صادق صلوات اهلل و سالمه علیه از
سفیانی یاد شد ،امام فرمودند :چگونه او خروج میکند در حالی که هنوز کسی
که پلک چشمانش (چشمش) را به هم نزدیک میکند از صنعاءِ [یمن] خروج
نکرده است؟
حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْ َعطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
ن
ن عَلِی الْکُوفِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَ ْ
بْنُ حَسَّانَ الرَّازِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ ْب ِ
عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ :ذُکِرَ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع السُّفْیَانِیُّ فَقَالَ أَنَّى یَخْرُجُ ذَلِکَ وَ
لَمَّا یَخْرُجْ کَاسِرُ عَیْنَیْهِ (عینه) بِصَنْعَاءَ.

1

 .1جابر بن عبداهلل انصاری از امام باقر صلوات اهلل و سالمه علیه روایت
کرده که فرمود ... :سپس منصور یمانی با لشکرش از صنعاء به سوی آنها
(سفیانی و لشکرش) میرود .و او دارای خشم شدیدی است ،مردم را مانند
 -3آیه  29سوره ی عنکبوت
 -1الغیبة (للنعمانی) ؛ النص ؛ ص .122این روایت را باتوجه به معنای «کاسر عینیه» جور دیگری
میتوان معنا کرد« :امام فرمودند :چگونه او خروج میکند در حالی که شکنندهی چشمانش (شکنندهی
چشمان سفیانی؛ یعنی نابود کنندهی او) از صنعاء خروج نکرده است؟» روایت فوق با ترجمه ی باال از
تحت عنوان مورد بحث خارج میگردد (زیرا یمانی دوم توسط سفیانی کشته میشود).
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زمان جاهلیت به کشتن میدهد .پس او و چشمگود (سفیانی) درحالی که پرچم
های آنها (لشکر یمانی) زرد و لباسهایشان رنگی است با هم وارد جنگ
میشوند و نبردی شدید بین آنها درمیگیرد .سپس سفیانیِ چشمگود بر او
(یمانی) پیروز میشود....
عن جابر عن أبی جعفر قال ... :ثم یسیر إلیهم منصور الیمانی من صنعاء
بجنوده وله فورة شدیدة یستقتل الناس قتل الجاهلیة ،فیلتقی هو واألخوص
ورایاتهم صفر وثیابهم ملونة ،فیکون بینهما قتال شدید ،ثم یظهر األخوص
السفیانی علیه . ...

3

روایاتی که دربارهی یمانی دوم ذکر شد ،به روشنی داللت دارند بر اینکه
این یمانی ،با یمانی اول که روایات آن قبالً ذکر شد کامالً تفاوت دارد.

1

بنابراین از دو یمانی در روایات یاد شده است که هیچکدام از آنها سید
نیستند:
یمانی اول که قبل از قیام قائم آل محمد صلی اهلل علیهم اجمعین از یمن (یا
نَسَباً از یمن) همزمان با خروج سفیانی و خراسانی خروج مینماید .او از
موالیان امیرالمؤمنین صلوات اهلل و سالمه علیه و خروج او از عالئم حتمی
 -3معجم احادیث المهدی ،جلد  ،1صفحه ی 126
 -1و البته ما عنوان «اول» و «دوم» برای یمانیها را بر اساس همین تفاوت روایات انتخاب کردیم.
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ظهور است و پرچمی هادی تر از پرچم او نیست .یاری نمودن او واجب است
و سرپیچی از یاریِ او حرام بوده عذاب جهنم دارد.
و یمانی دوم که قبل از خروج سفیانی از صنعای یمن خروج میکند .او نیز
سید نیست بلکه احتماالً از شیعیان هم نیست .او با لشکر سفیانی وارد جنگ
میشود و کشته میگردد.

3

بنابر آنچه گفته شد ،ادعاهای احمد اسماعیل دربارهی «یمانیِ اول» كامالً
بیاساس بوده و با قاطعیت میتوان گفت:
 .3یمانی فرزند امام مهدی و از ذرّیّهی او نیست ،حتی سید هم نیست.
 .1یمانی از بصره نمیباشد.
 .1یمانی نه اولین مهدی از دوازده مهدی است و نه فردی از آنهاست.
 .2یمانی هیچ نسبت و تشابهی با فردی به نام «احمد» که در روایت
وصیت از او نام برده شده ندارد.
 .2یمانی امام نیست.
 .6یمانی جانشین امام نیست.
 .2یمانی نیز مانند دیگران هیچگونه ارتباطی با امام مهدی
غیبت کبری ندارد.
 -3نگاه کنید به «راز »131

در دوران
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دوازده مهدی چه کسانی اند؟

کلمهی «مهدیها» در روایات ما در مواردی استعمال شده است که
عبارتند از:
 .1دوازده امام معصوم.
اطالق این عنوان در روایات به امامان معصوم زیاد است ،مانند روایت
سماعة بن مهران در کتاب «کمالالدین شیخ صدوق ،جلد  1صفحهی :112
سماعة بن مهران میگوید :من و ابوبصیر و محمد بن عمران ،آزاد شدهی
امام باقر  ،در منزلی در مکه بودیم ،محمد بن عمران گفت :شنیدم که امام
صادق

فرمود :ما هستیم دوازده مهدی.

عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ :کُ ْنتُ أَنَا وَ أَبُو بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدُ ْبنُ عِمْرَانَ مَوْلَى أَبِی
جَعْفَرٍ فِی مَنْزِلٍ بِمَکَّةَ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ سَ ِمعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ ِه

یَقُولُ نَحْنُ اثْنَا

عَشَرَ مَهْدِیّاً.
 .2دوازده نفر از شیعیان كه مردم را به والیت امامان معصوم و معرفت
به حق آنها دعوت میكنند.
شیخ صدوق

در «کمال الدین جلد  1صفحهی  122حدیث  »26این

روایت را از ابوبصیر نقل کرده است:
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ابوبصیر میگوید :به امام صادق

عرض کردم :ای فرزند رسول خدا! من

از پدرتان شنیدم که فرمود :بعد از قائم
صادق
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دوازده مهدی خواهند بود .امام

فرمود :ایشان فقط فرمودهاند دوازده مهدی ،و نفرمودهاند دوازده امام.

اینها گروهی از شیعیان ما هستند که مردم را به مواالت ما و معرفت به حقّ ما
دعوت میکنند.
عَنْ أَبِیبَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِلصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ

ت
یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ سَمِعْ ُ

مِنْ أَبِیکَ أَنَّهُ قَالَ یَکُونُ َبعْدَ الْقَائِمِ اثْنَا عَشَرَ مَهْدِیّاً فَقَالَ إِنَّمَا قَالَ اثْنَا عَشَرَ مَهْدِیّاً
وَ لَمْ یَقُلْ اثْنَاعَشَرَ إِمَاماً وَ لَکِنَّهُمْ قَوْمٌ مِنْ شِیعَتِنَا یَدْعُونَ النَّاسَ إِلَى مُوَاالتِنَا وَ
مَعْرِفَةِ حَقِّنَا.
 .3یازده نفر از فرزندان امام حسین پس از امام مهدی
شیخ طوسی

در کتاب «غیبت صفحهی  »222روایت زیر را نقل کرده

است:
ابوحمزه از امام صادق

روایتی طوالنی نقل کرده که فرموده است :ای

ابوحمزه! بعد از قائم ،از ما یازده مهدی از فرزندان حسین
عَنْ َأبِی حَمْزَةَ َعنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ ِه

خواهند بود.

فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ َأنَّهُ قَالَ یَا َأبَا حَمْزَةَ إِ َن

مِنَّا بَعْدَ الْقَائِمِ أَحَدَ عَشَرَ مَهْدِیّاً مِنْ وُلْدِ الْحُسَیْنِ .
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اولین مهدی پس از دوازده امام

 ،چه کسی است؟

احمداسماعیل و انصارش استدالل کردهاند که او مهدیِ اول است و عبارتی
ن» به بعد) در ذیل آمده است ،به او
که در روایت وصیت («ابْنِهِ َأ َّولِ الْمُقَرَّبِی َ
اشاره میکند .این روایت را ما در صفحهی  312تحت عنوان «سؤاالتی از
احمد اسماعیل دربارهی روایت وصیت» به طور کامل نقل خواهیم کرد و
دربارهی آن سؤاالتی را از احمد اسماعیل خواهیم پرسید.
« ...فَإِذَا حَضَ َرتْهُ [العَسکریُّ علیهالسالم] الْوَفَاةُ فَلْیُسَلِّمْهَا إِلَى ابْنِهِ مُحَمَّدٍ
الْمُسْتَحْفَظِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ

فَذَلِکَ اثْنَا عَشَرَ إِمَاماً ثُمَّ یَکُونُ مِنْ بَعْدِهِ اثْنَا عَشَرَ

مَهْدِیّاً فَإِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَلْیُسَلِّمْهَا إِلَى ابْنِهِ أَوَّلِ الْمُقَرَّبِینَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَسَامِیَ اسْمٌ
کَاسْمِی وَ اسْمِ َأبِی َو هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَ أَحْمَدُ وَ الِاسْمُ الثَّالِثُ الْ َمهْدِیُّ هُوَ أَوَّ ُل
الْمُؤْمِنِینَ».
( ...پس هرگاه زمان وفات او [امام حسن عسکری ] رسید باید آن
خالفت را به فرزندش محمد ،المستحفَظ از آل محمد ،تسلیم کند .اینها دوازده
امام هستند ،و بعد از او دوازده مهدی خواهند آمد .پس هرگاه زمان وفات
محمد بن الحسن (آخرین امام) رسید ،باید خالفت را به فرزندش که اولین از
مقرّبین است ،تسلیم کند .او دارای سه اسم است؛ اسمی مانند اسم من و اسمی
مانند اسم پدرم که «احمد» و «عبداهلل» است .و اسم سوم او «مهدی» است .او
اولین از مؤمنان است).
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سلِّمْهَا إِلَى
احمد اسماعیل ادعا میکند که کلمهی «ابْنِهِ» در عبارت «فَلْیُ َ
ابْنِهِ» اشاره به خودش دارد؛ زیرا احمد اسماعیل با چهار واسطه فرزند امام
زمان

است و نامش «احمد» است که در روایت وصیت این نام ذکر گردید.

اوالً:

احمد اسماعیل فرزند امام مهدی

3

نیست .و حتی بنابر گزارش

حص از خانوادهاش (چنانکه در صفحهی  24ذکر شد)
رئیس پلیس عراق و تف ّ
سیّد هم نیست .نیز کسانی که او را در عراق میشناسند او را به عنوان سیّد
احمد نمیشناسند .و او چنانکه قبالً گفته شد از عشیرهی «آل بُوسُوَیلِم» است
و این عشیره ،خود را سیّد نمیدانند .و حیدر مشتّت در ابتدا که احمد اسماعیل
ادعائی نکرده بود ،او را «شیخ احمد» مینامید و او اعتراض نمیکرد که من
سیّد هستم (در آن زمان سن او کمتر از  14سال بوده است که بگوئیم منظور
حیدر مشتت از «شیخ» به معنای «بزرگ» بوده است).
ثانیاً:

اگر هم به فرض محال ،احمد اسماعیل پسر امام مهدی باشد ،باز هم

مصداق این روایت نیست ،زیرا کلمهی «ابْنِهِ» در روایت وصیت ده بار تکرار
شده و در هر ده بار منظور از آن فرزند بالواسطه است .چه قرینهای وجود
دارد که در نُه مورد اول فرزند بالواسطه و در مورد دهم فرزند با چهار واسطه

 - 3نسب احمد اسماعیل را به طور کامل در صفحهی  344نقل خواهیم کرد.
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منظور باشد؟ در حالیکه به قرینهی نُه مورد اول ،روشن میشود که در مورد
دهم هم فرزند بالواسطه منظور است( .اگر روایت را بپذیریم)
ثالثاً:

ممکن است ضمیر «ـه» را در «لَهُ ثَلَاثَةُ أَسَامِیَ اسْمٌ کَاسْمِی وَ اسْمِ

أَبِی وَ هُ َو عَبْدُاللَّهِ وَ أَحْمَدُ وَ الِا ْسمُ الثَّالِثُ الْمَهْدِیُّ» به خود امام مهدی برگردانیم،
زیرا «احمد» و «عبداهلل» از نامهای امام مهدی
حذیفه روایت کرده است که رسول خدا

است:
 ،مهدی را یاد کرد و فرمود :با

او بین رکن و مقام بیعت میشود ،نام او احمد و عبداهلل و مهدی است .این سه
نام های او هستند.

3

نیز امیرالمؤمنین

فرمود :از فرزندان من در آخر الزّمان فرزندى ظهور

کند که رنگش سفید متمایل به سرخى و سینهاش فراخ و رانهایش سطبر و
شانههایش قوى است و در پشتش دو خال است ،یکى به رنگ پوستش و
دیگرى مشابه خال پیامبر

و دو نام دارد ،یکى نهان و دیگرى آشکار ،امّا

نام نهان او احمد و نام آشکار او محمّد است ،و چون پرچمش به اهتزاز درآید
از مشرق تا مغرب را تابان کند و دستش را بر سر بندگان نهد و دل مؤمنان از
برکت آن چون پاره آهن استوار گردد و خداوند توانایى چهل مرد به وى دهد

 - 3الغیبة (للطوسی) ؛ ص .222متأسفانه احمد اسماعیل امثال این روایت را بر خود تطبیق میکند .ما
صفات امام مهدی

را که او به نفع خود مصادره کرده است ،در صفحهی  21آورده ایم.
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و هر مؤمنى گر چه در گور باشد شادان شود ،و به دیدار هم روند ،و مژده
ظهور قائم صلوات اللَّه علیه را به یکدیگر دهند.

3

عجیب این است که احمد اسماعیل در صفحهی  22از جلد  2کتاب
«المتشابهات» ،به همین روایت استدالل کرده [اگرچه به اشتباه آن را به امام
باقر

نسبت داده] و گفته است« :و أحمد هو اسم المهدی األوّل ،و محمّد اسم

اإلمام المهدی

( ».احمد اسم مهدی اول است و محمد اسم امام مهدی

است) در حالی که روایت به وضوح داللت دارد که این دو اسم برای یک
شخصند ،و ضمیر «ـهُ» در « َلهُ اسْمَانِ اسْمٌ یَخْفَى وَ اسْمٌ َیعْ ُلنُ» به دو نفر
برنمیگردد .مهمتر اینکه این روایت هیچ اشارهای به مهدیِ اول ندارد ،بلکه
دربارهی امام مهدی

است و به صفات او اشاره دارد.

عالوه براینکه نام معروف و آشکار احمد اسماعیل« ،احمد» است و هیچ
اسمی دیگری نه در بین خانوادهی خود و نه در بین دوستانش (نه مخفی و نه
آشکار) غیر از این اسم از او معروف نیست .درحالی که نام آشکار امام مهدی
صلوات اهلل و سالمه علیه «محمد» است و نام مخفی او «احمد» است ،چنانکه
روایت بیان میکند.

 - 3کمال الدین و تمام النعمة ؛ ج 1؛ ص621
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در این جا الزم میبینم بگویم که احمد اسماعیل تا آنجا که توانسته است
صفات امام مهدی

را دزدیده و به نفع خودش مصادره کرده است .انسان

تعجب میکند وقتی در کتاب «الوصیة المقدسة» صفحات  22تا  62تعداد 12
روایت که همه (اگر صحیح باشند) دربارهی امام مهدی

صادر شدهاند ،را

میآورد و ادعا میکند که همهی این روایات ،صفات احمد اسماعیل (به گمان
خودش مهدیِ اول) است ،نه صفات امام مهدی

.

جهت اینکه خوانندگان محترم به این کار بسیار شرمآور او پیببرند ،من
این صفاتی را که او ادعا کرده صفت امام مهدی

نیستند ،بلکه صفت احمد

اسماعیل می باشند را به صورت فهرستوار میآورم:3
احمد اسماعیل که «مهدی اول» است:
امام است ،محدَّث است (محدَّث اگر صفت امام باشد به معنای کسی است
که صدای مالئکه را میشنود و به او الهام میکنند ولی آنها را نمیبیند .نگاه
کنید به کتاب کافی ،جلد اول ،صفحهی  326باب «الْفَرْقِ بَیْنَ الرَّسُولِ وَ النَّبِیِّ َو
الْمُحَدَّث») ،قائم است ،اوست که زمین را پر از عدل و داد میکند بعد از اینکه
پر از ظلم و جور شده است ،دارای غیبت است ،با او بین رکن و مقام بیعت
میشود ،اوست که دست خود بر سر بندگان میگذارد (تا خداوند عقل آنها را
 - 3ما در فصل بعد به تفصیل ادعاهایش را از تمام کتابها و گفتارهای او نقل خواهیم کرد.
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کامل کند) ،او صاحب االمر است ،او (از لحاظ غیبت کردن) شبیه حضرت
و

یوسف

است ،در او سنتی از چهار پیامبر :موسی  ،عیسی  ،یوسف

محمد

 ،وجود دارد ،اوست که خداوند در یکشب کارش را سامان میدهد

و امر ظهورش را فراهم میکند ،نام او همنام رسول خداست ،اوست که خالی
بر گونهی راستش دارد ،اوست که به صورت مردی چهل ساله ظهور میکند!!!
اینها خالصهی فهرست وار  12روایتی بودند که او در کتاب خود
«الوصیة المقدسة» ذکر کرده و همهی آنها را بیشرمانه به خود نسبت میدهد.
دردمندانه این مبحث را با این سؤال به پایان میرسانم و هر انسان مُنصفی
را به قضاوت دعوت میکنم:
آیا صفتی برای امام مهدی

باقی ماند که این فرد آن را ادعا نکرد؟

فقط ادعا نکرده است که فرزند امام حسن عسکری و مهدی موعود

است.

چه کسی بعد از امام مهدی حکومت خواهد کرد؟

احمد اسماعیل ادعا میکند که فرزند امام مهدی

است که پس از ایشان

حکومت خواهد کرد .درحالی که بر اساس روایاتی که در این زمینه وجود
دارند ،امام حسین
حکومت مینماید:

در زمان امام مهدی

رجعت میکند و پس از وفات او

بررسی و رد ادعاهای احمد اسماعیل
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حضرت امام صادق

فرمودند :نخستین کسى که پس از قائم مىآید
مىآید .و چون قائم رحلت کند ،امام

حسین

است که بعد از ظهور قائم

حسین

او را غسل می دهد و کفن می کند و حنوط کرده در قبر میگذارد.

3

پرسیدم :قائم در زمان

جابر جعفى روایت نموده است :از حضرت باقر

خود چقدر مىماند؟ فرمود :نوزده سال .آنگاه منتصر؛ یعنى حسین
برمیگردد و پس از او امیرالمؤمنین

 - 3بحاراألنوار ،ج  21ص 341
 - 1بحاراألنوار ،ج  21ص 341

رجعت میکند.

1

به دنیا
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فصل چهارم
دربارهی بررسی ادعاهای عجیب و غریب احمد اسماعیل
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ادعاهای عجیب و غریب احمد اسماعیل

احمد اسماعیل تاکنون از طریق آنچه که گفته و نوشته است ،ادعاهائی
کرده که هیچ پیامبر و امامی از آن ادعاها نداشته است .ما این ادعاها را مستند ًا
از بیانات و نوشتههای خود او به نقل از کتاب «الردّ القاصم لدعوة المفتری
علی اإلمام القائم

» ذکر میکنیم:

 .1من رسول و سفیر امام مهدی

هستم.

کتاب «الجواب المنیر عبر األثیر »14 :1 - 3
 .2من مهدی اول و یمانی موعود و وصی و وزیر امام مهدی هستم.
کتاب «بیان الحقّ والسداد من األعداد »24 :1 - 3
 .3من فرزند امام مهدی

هستم.

«فمن ال یقبلنی ال یقبل أبی الذی أرسلنی» (هرکس که مرا قبول نکند،
پدرم را که مرا فرستاده قبول نکرده است).
کتاب «الجواب المنیر عبر األثیر »14 :1 - 3
 .4من معصوم هستم [البته نه به معنای معصوم اصطالحی ،بلکه به این
معنا كه مردم را در باطل داخل نمیكند و از حق خارج نمینماید].
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ناظم عُقَیلی ،یکی از پیروان او ،در دفاع از خطاهای احمد اسماعیل در
ادبیات عرب ،در صفحهی  33کتاب خود «الردّ األحسن فی الدفاع عن أحمد
الحسن» مینویسد:
«و حتی اگر قبول کنیم و بگوئیم که سید احمد الحسن خطاهائی دارد ،او
که اعالن نکرده است که در ادبیات عرب معصوم است ،بلکه گفته است که
معصوم است به این معنی که مردم را در باطل داخل نمیکند و آنها را از حق
خارج نمی گرداند .و این هدف بعثت انبیاء و مرسلین است و این چیزی است
که مردم را داخل بهشت و رضای خداوند میکند».
(ایشان ب رای اینکه کار احمد اسماعیل را توجیه کند ،هدف بعثت انبیاء را
به دلخواه خود تفسیر کرده است).
نیز نگاه کنید «الجواب المنیر عبر األثیر »324 :6 - 2
ناظم عُقَیلی عالوه بر اینکه در عبارت باال خطاهای امامش را در صرف
و نحو پذیرفته است در تعریف معصوم خطا کرده است .یا اینکه تعمد ًا معصوم
را در حد احمد اسماعیل پایین آورده است .آیا انسان گناهکاری که کاری به
کار دیگران ندارد و شبانهروز در گناه کردن و حرام خوردن بسر میبرد ،طبق
این تعریف« ،چون ال یُدخِلُ الناسَ فی باطلٍ وال یُخرِجُهم مِن حق» ،معصوم
است؟
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 .5امام مهدی
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به من خطاب كردهاست« :فرزند عزیرم! فدایت

گردم! عجله كن!» و من اولین مؤمن به امام مهدی

پس از ظهورش

هستم.
کتاب «الجواب المنیر عبر األثیر »16 :1 - 3
 .6من سَعد النجوم و ستارهی صبح و سپر حضرت داوود و ستارهی
شش گوش و طاهر و وعدُاهلل هستم كه مورد كذب واقع نمیشود.
کتاب «بیان الحقّ والسداد من األعداد »22 :1 - 3
 .7من كتاب اهلل و قرآن ناطق هستم.
کتاب «بیان الحقّ والسداد من األعداد »32 :1 - 3
 .8رسول اهلل و امامان صلوات اهلل علیهم نسبت به من وصیت كردهاند
و اسم و نسب و صفت و مسکن من را نام بردهاند.
کتاب «الجواب المنیر عبر األثیر »14 :1 - 3
 .9پیامبر اشعیا و ارمیا و دانیال و یوحنا امر من را برای اهل زمین بیان
كردهاند.
کتاب «الجواب المنیر عبر األثیر »13 :1 - 3
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 .11خون امام حسین
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در كربال برای پدرم [امام مهدی ] و برای

من ریخته شد.
کتاب «الجواب المنیر عبر األثیر »13 :1 - 3
 .11من «قائم» مذكور در بعضی از روایات هستم.
کتاب «المتشابهات  /22 :2جواب سؤال »322
 .12من بقیّة آل محمّد ،ركن شدید ،مؤیَّد بجبرائیل ،مسدَّد بمیکائیل و
منصور بإسرافیل هستم.
در نوشته هایش از عناوین فوق استفاده میکند .در ترجمهی بیانش در
مورخهی « 12شوال  3212هجری قمری» در عنوان «داستان شروع دعوت
احمد اسماعیل از زبان خودش» صفحهی  22ذکر شد که گفته بود:
«به هر حال ای مردم عراق! پدرم مرا به سوی تمام جهان فرستاد و از
شما شروع کرد و از ا ُّم القُری ،نجف .و من مؤید به جبرئیل و میکائیل و
اسرافیل و ملکوت آسمانها و کثیری که مرا قبول کرده اند ،هستم»
 .13من صراط مستقیم به سوی جنّات النعیم هستم و هركس كه با من
آمد نجات مییابد و هركس كه تخلّف كرد هالک میشود[ .بنابراین باید
كشتی نوح هم باشد]
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در فایل صوتی «البراءة» مورخهی (3212/6/31هـ)
 .14هركس كه به من و به دعوت من ملحق نشود ،از والیت علی بن
ابی طالب

خارج است و رسول اهلل

از او بیزار است.

در فایل صوتی «البراءة» مورخهی (3212/6/31هـ)
 .15پس از ظهور امام مهدی

روح القدس به من منتقل میشود.

«در پایگاه انصارش در اینترنت»
 .16ذكر من در قرآن و روایات و در تورات و انجیل آمده است.
کتاب «الجواب المنیر عبر األثیر  12 :1 - 3الی »11
(لطفاً مراجعه فرمائید تا به عمق تحریفگری این فرقه پی ببرید).
نیز در کتابی به نام «وصیّ ورسول اإلمام المهدی

فی التوراة واإلنجیل

والقرآن» که جوابهای احمد اسماعیل به سؤال یک زن نصرانی است.
 .17من خروف (میش) قیام كننده در رؤیای یوحنای هستم.
این مطلب در قسمت «دعوت مسیحیان» در پایگاه انصار احمد اسماعیل
تحت عنوان «اإلمام أحمد الحسن
یوحنّا الالهوتی» آمده است.

الخروف القائم کأنَّه مذبوح فی رؤیا
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 .18من همان كسی هستم كه شبیه حضرت عیسی
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بود و یهودیان او

را به صلیب كشیدند.
این مطلب عجیب و غریب نیز در قسمت «دعوت مسیحیان» در پایگاه
انصارش تحت عنوان «السیّد أحمد الحسن علیهالسالم الشبیه المصلوب الذی
فدّى السیّد المسیح

» آمده است.

در آن قسمت مینویسد« :بعد از نیمهی شب بود که حوارییون خوابیدند و
عیسی

بیدار ماند .پس خداوند او را به آسمان برد و شبیه او که بعداً به

صلیب کشیده شد ،از آسمان نازل شد .پس او (شبیه عیسی = احمد اسماعیل)
سپر بالی حضرت عیسی
آل محمد

و فدای او گشت .و این شبیه ،وصیّی از اوصیاء

است که بخاطر قضیهی امام مهدی به صلیب کشیده شد و کشته

شد و تحمل عذاب کرد( ».بدین ترتیب می خواهد مسیحیان را فریب دهد)
فردی نصرانی از لندن به نام «فادی سلیمان» از او پرسیده است:
« ...دوستم خبری به من داد که مانند صاعقه بر من فرود آمد .او گفت که
شما همان فرد شبیه حضرت عیسی که به صلیب کشیده شد ،میباشید .و اینکه
جسم شریف شما آثار به صلیب کشیده شدن در گذشته را دارد .سؤال من این
است :آیا ممکن است که تصویری از بدن خود به ما نشان دهید که آثار باقی
مانده از آن حادثهی عظیم را نشان دهد؟
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احمد اسماعیل در جواب این نصرانی مینویسد« :من از خدا تقاضا دارم
که حق را به طور آشکار به تو نشان دهد تا آن را یاری کنی ،و آن عکسی که
خواستی را از خداوند سبحانه و تعالی طلب کن! او قادر است که حقیقت
آشکار را به تو نشان دهد اگر آن را با اخالص از خداوند سبحان خواسته
باشی».
کتاب «الجواب المنیر عبر األثیر  26 :6 - 2جواب سؤال »113
 .19من آگاهترینِ مردم به تورات و انجیل و قرآن هستم.
کتاب «المتشابهات »26 :2
 .21من نبأ عظیم این زمان هستم.
کتاب «بیان الحقّ والسداد من األعداد »22 :1 - 3
 .21من سنگی هستم كه در دست راست علی بن ابی طالب

بود كه

یک بار آن را انداخت تا كشتی نوح بوسیلهی آن هدایت شود و بار دیگر آن
را انداخت تا ابراهیم

را از آتش نمرود نجات دهد و یک بار تا یونس

را از شکم ماهی برهانَد و خداوند بوسیلهی همان سنگ با موسی

حرف

زد و آن سنگ را عصا كرد تا دریاها را بشکافد و آن سنگ را سپر داوود
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كرد و آن سپر را علی بن ابی طالب
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در جنگ ُاحُد پوشید و در جنگ

صفین دور دست خود پیچید .اینها را پدرم امام مهدی امر فرمود كه بگویم.
کتاب «الجواب المنیر عبر األثیر »32 :1 - 3
قبالً گفتیم که این فرد تاکنون از طریق گفتهها و نوشتههایش ،ادعاهائی
کرده که هیچ پیامبر و امامی آن ادعاها را نداشته است ،بلکه هیچ مدعیِ کذّابی
جرأت ابراز این ادعاها را به خود نداده است.
هستم.

 .22من فرستادهی امام مهدی و عیسی و ایلیا و خضر

«وصی ورسول اإلمام المهدی فی التوراة واإلنجیل والقرآن» ،صفحهی 36 -31

یکی از سؤاالتی که خانمی مسیحی به نام «ریتا جورج» از او پرسیده این
است« :شما شیعیان معتقدید که سفراء [نُوّاب امام زمان

] چهار نفرند ،پس

چگونه با دلیل نقلی و عقلی از قرآن تورات و انجیل ثابت میکنی که تو سفیر
پنجم هستی؟»
احمد اسماعیل در مقام پاسخ ،پس از اثبات وحدت امر حضرت خضر و
ایلیا و عیسی و مهدی

و اینکه دلیلی بر حصر رسوالن آنها بر رسوالن و

سفراء پیشین نیست ،مینویسد« :خضر ،ایلیا ،عیسی و مهدی

زمانی که

وقت قیامت صغری و ظهور دولت عدل الهی بیاید رسولی را خواهند فرستاد».
سپس برای جواب دادن به این سؤال «این رسول کیست؟» ادعا میکند که
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«رسول» در آیات « وَمَا کُنَّا مُ َعذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (اإلسراء »)32/و « َأنَّى
لَهُمُ الذِّکْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ ُمبِینٌ (الدخان »)31/به خودش اشاره دارد .او
برای اثبات این ادعا به تفسیر آیات  3تا  2سورهی جمعه میپردازد و در
تفسیر آیهی «وآخَرِینَ مِنْهُمْ لَمَّا یلْحَقُوا بِهِمْ وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ» مینویسد:
«باید یک رسولی باشد و آن رسول در «الْأُمِّیینَ»؛ یعنی اُمُّ القرای زمان
خود باشد و دارای این صفات باشد :آیات را تالوت کند و مردم را تزکیه
نماید؛ یعنی آنها را پاکیزه گرداند تا در ملکوت آسمانها بنگرند ،و کتاب و
حکمت را به آنها یاد دهد».
بنابراین منظور او این است که «رَسُولًا» که در این آیه در تقدیر است؛ به
این معنا که «خداوند در غیر اینها نیز رسولی مبعوث می کند که آیاتش را بر
آنها بخواند و آنها را تزکیه کند و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد» ،همان
احمد اسماعیل است .درحالی که به اتفاق شیعه و سنی این آیه و آیهی قبلی
از سورهی جمعه ،رسول اهلل

را توصیف میکند نه احمد اسماعیل را.

و منظور آیه ،با توجه به رعایت عطف کلمهی «آخرین» بر «الْأُمِّیینَ» یا
بر ضمیر «هُم» در «یعَلِّمُهُمُ» ،بر اساس تفاسیر شیعه و سنی چنین است:
«و خداوند در میان اُمّیین (عرب) و غیر اُمّیین (فارس) كه هنوز نیامده
اند ،رسولی از خودشان برانگیخت كه آیاتش را بر آنها بخواند و آنها را

بررسی و رد ادعاهای احمد اسماعیل

91

تزكیه كند و به آنان كتاب و حکمت بیاموزد و او عزیز و حکیم است( ».با
توجه به در محل جر بودن «آخَرین» ،معطوف بر «اُمّیین»)،
یا «و خداوند در میان امیین (عرب) ،رسولی از خودشان برانگیخت كه
آیاتش را بر آنها و بر غیر آنها كه هنوز نیامدهاند ،بخواند و آنها را تزكیه
كند و به آنان كتاب و حکمت بیاموزد و او عزیز و حکیم است( ».با توجه به
در محل نصب بودن «آخرین» ،معطوف بر ضمیر «هُم» در «یعَلِّ ُمهُمُ»)
این مطلب مرا به یاد قضیهی سید علیمحمد باب میاندازد که منقول است
(به این مضمون) که گفته است :برای حقانیت من همین بس که نام من در
قرآن به صورت مقطّع ذکر شده است.
گفته بودند :کجای قرآن؟
گفته بوده« :حمعسق» 3اشاره به نام من است .از آخر به اول بخوانید؛
«ق» یعنی «قائم»« ،س» یعنی «سید»« ،ع» یعنی «علی»« ،م ح» یعنی
«محمد» ،شد «قائم سید علی محمد»[ .البته بهتر بود بگوید که «م» یعنی
«محمد» و «ح» یعنی «حقٌّ» که عالوه بر نام خود ،حقانیت مستقیم خود را
هم از طریق قرآن ثابت کند ،زیرا فقط ذکر نام کسی در قرآن مالزمه با
حقانیت او ندارد].
 - 3اول سورهی شوری
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 .23من همان «تسلّیبخش» مذكور در تورات هستم.
در پایگاه انصار احمد اسماعیل در بخش «دعوت مسیحیان» تحت عنوان
«السیّد أحمد الحسن علیه السالم هو المعزّی» آمده است:
در عهد جدید [انجیل] بشارت عیسی

نسبت به آمدن «مُعزّی» [تسلّی

بخش] ،در مواضع متعددی وجود دارد؛ در انجیل یوحنّا  16 :32آمده است:
«وأمَّا المعزِّی الروحُ القُدُس ،الذی سَیُرسِلُهُ األبُ باسمی ،فهو یعلِّمکم کلَّ شیءٍ،
و یُذَکِّرُکُم بِکُلِّ ما قُلتُه لکم( .اما تسلیبخش ،روحالقُدُس ،که پدرم بزودی به
نام من او را خواهد فرستاد ،به شما همه چیز را یاد خواهد داد و هر چیزی را
که من به شما گفتم یادآوری خواهد کرد)».
و از جمله کتابهائی که توسط یکی از انصار او ،به نام «عادل السعیدی»،
برای اثبات اینکه «تسلّیبخش» همان احمد اسماعیل است ،نوشته شده ،کتابی
است تحت عنوان «البشارة بالمعزِّی أحمد و مطارحات فی العقیدة المسیحیّة».
درحالی که این پندار با عقیدهی تمام مسلمانان مخالف است؛ زیرا مسلمانان،
شیعه و سنی ،همگی معتقدند که «تسلّیبخش» مذکور در انجیل و آن کسی که
توسط حضرت عیسی

بشارت داده شده و پیروانش را به ایمان به او امر

کرده است ،رسول خدا محمد

است ،نه احمد اسماعیل.

یُخْرِبُونَ بُیُوتَهُمْ بِأَیدِیهِمْ وَأَیدِی الْمُؤْمِنِینَ .فَاعْتَبِرُوا یا أُولِی الْأَبْصَارِ (الحشر.)1/
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 .24من همان «دابّة األرض» هستم كه قرآن فرموده در آخرالزمان با
مردم سخن میگوید.
در بیانی خطاب به حوزهی علمیهی نجف و قم میگوید« :هرکس که
گوش دارد بشنود! این دابّةُ األرض است که با مردم سخن میگوید[ ».اشاره به
ن
آیهی کریمهی  29سورهی نمل« :وَإِذا وَقَ َع الْقَوْ ُل َعلَیْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِ َ
الْأَرضِ تُکَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ کانُوا بِآیاتِنا ال یُوقِنُونَ»].
 .25در پشت من مهر نبوت وجود دارد ولی در ظاهر پیدا نیست .ولی
خدا میتواند برای هركس كه بخواهد آن را ظاهر كند و یا اینکه در رؤیا یا
مکاشفه به او نشان دهد.
کتاب «الجواب المنیر عبر األثیر »29 :6 - 2
 .26من باغی از باغهای بهشتم.
در ضمن یک بیانیهای مورخهی اول شوال  3212در ذکر معجزهی نشان
دادن مرقد مطهر حضرت فاطمه سالم اهلل علیها گفته است.
ما إنشاء اهلل در صفحهی  362در این مورد بحث خواهیم کرد.
 .27من حَ َجر األسودم.
کتاب «الجواب المنیر عبر األثیر »26 :6 - 2و «المتشابهات»164 :2- 3
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 .28یاران من بهترین یارانند؛ زمین به راهرفتن آنها بر خود افتخار
میكند و مالئکه آنها را در بر گرفته است و اولین نفراتی خواهند بود كه به
بهشت وارد میشوند.
در فایل صوتی «البرائة» مورخهی 3212/6/31هجری قمری.
تو خود حدیث مفصّل بخوان از این مجمل.
بررسی مهمترین ادعاهای احمد اسماعیل بر صحت دعوتش

احمد اسماعیل چنانکه قبالً مکرراً ذکر شد ،در جاهای مختلف از گفتهها و
نوشتههایش 3ادعا کرده است که:
 .3نماینده و رسول امام مهدی (صلوات اهلل و سالمه علیه) است.
 .1فرزند امام مهدی است.
 .1وصی امام مهدی است.
 .2امام است.
 .2یمانی موعود و معصوم است.
 .6یکی از  131یار خاص بلکه اول آنهاست.

 - 3از جملهی آنها در کتاب «بیان الحق و السداد جلد  1صفحهی  »31که در جواب نامهی «استاد
ماجد المهدی» نویسندهی کتاب «آغاز جنگ آمریکائی علیه امام مهدی

» نوشته شده است.
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 .2خواب هائی که بعضی دربارهی او میبینند ،صحت مدعایش را اثبات
میکنند.
 .2استخاره به قرآن صحت دعوتش را ثابت مینماید.
 .9روایت وصیت اثبات کنندهی حقانیت اوست.
اینک به بررسی ادعاهای او میپردازیم:

نماینده و رسول امام مهدی
حضرت مهدی صوات اهلل و سالمه علیه در طول غیبت صغری دارای چهار
نمایندهی خاص بودند که به ترتیب عبارت بودند از :عثمان بن سعید ،محمد بن
عثمان ،حسین بن روح ،علی بن محمد (رحمة اهلل علیهم).

شش روز قبل از وفات علی بن محمد ،آخرین نمایندهی و نایب خاص
امام مهدی

 ،توقیع زیر از ناحیهی امام صادر شد:

ن الرَّحِیمِ .اى علىّ بن محمّد سمرىّ! خداوند اجر برادرانت
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْم ِ
را در عزاى تو عظیم گرداند که تو ظرف شش روز آینده خواهى مرد ،پس
خود را براى مرگ مهیّا کن و به هیچکس وصیّت نکن که پس از وفات تو
جانشینت شود ،زیرا دوّمین غیبت واقع شده است و ظهورى نیست مگر پس از
اذن خداى عزّوجلّ ،و آن بعد از مدّتى طوالنى و قساوت دلها و پر شدن زمین
از ستم واقع میشود .و بزودى كسانى نزد شیعیان من میآیند و ادّعاى
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مشاهده میكنند ،بدانید هر كه پیش از خروج سفیانى و صیحه آسمانى ادّعاى
مشاهده كند دروغگوى مفتری است .وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ.
بنابر آخرین توقیع امام زمان

3

 ،هرکس که ادعای رؤیت نماید [به نحوی

که بخواهد کسانی را اطراف خود جمع کند] ،1کذّاب و افترا زننده است ،تا چه
رسد به اینکه ادعا کند فرزند و نمایندهی اوست به سوی جهانیان!

فرزند امام مهدی
در نزد من ،به درجهی یقین ،فرزند داشتن امام مهدی صلوات اهلل و سالمه
علیه و علی آبائه و علی اوالده ،ثابت نشده است .اما حتی اگر امامِ ما فرزندانی
هم داشته باشد ،احمد اسماعیل نمیتواند فرزند او باشد؛ زیرا اصل و نسبِ
خانوادگیِ احمد اسماعیل حداقل برای تمام کسانی که او را میشناسند ،معلوم
است و همانگونه که قبالً نوشتیم ،همه میدانند که او از روستای «هَمبوش» در
منطقهی «هُوَیر» از عشیرهی «آل بُو ُسوَیلِم» است .همچنین در عنوان «احمد
اسماعیل کیست؟» در صفحهی  12به بعد ،دربارهی کیفیت حذف نسب
خانوادگی توسط او و جعل انتساب خود به امام مهدی

مطلبی را ذکر کردیم.

اینک از کتاب «ضربات حیدریه» صفحهی  11مطلب زیر را نقل میکنیم:

 - 3کمال الدین و تمام النعمة ؛ ج 1؛ ص236
 -1با استنباط از عبارت «و بزودى کسانى نزد شیعیان من میآیند و ادّعاى مشاهده میکنند»
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«او ادعا کرده است که از حفید امام مهدی است ،ولی وقتی ما به اصل و
نسبش مراجعه میکنیم میبینیم که او فردی از اهالی بصره از روستای
«همبوش» از عشیرهی «آل بوسویلم» است .ما این شجرهی نسب او را از
نسّابهی بزرگ عشیرهی آل بوسویلم اخذ کردیم:
احمد بن اسماعیل بن صالح بن حسین بن سلمان بن داوود بن همبوش
(روستای همبوش به نام این شخص است) بن محمد بن روضان بن برهان بن
عطاءاهلل بن ابوالسود بن علی بن علیان (این فرد نزد پیران عراق معروف است)
بن عبداه بن حمد بن محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزیز بن حسن بن عباس بن
یوسف بن احمد بن حامد بن حمدان بن شعیب بن سالمة بن مسلم بن سالم بن
سویلم بن سلیمان بن سلمی بن سالم بن منصور بن عکرمة بن خصفة بن قیس
عیالن بن سلمه بن مضر بن معد بن نزار بن عدنان.
فیلم مصاحبه با بزرگ نسّابهی عشیرهی آل بوسویلم و اثبات ادعای دروغ
احمد اسماعیل را میتوانید از آدرس های زیر ببینید:
http://www.youtube.com/watch?v=SReCAQGrP48
http://www.youtube.com/watch?v=3Occh6mgbYA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-zKbkCH2A_o
http://www.youtube.com/watch?v=4kbtUvyZr7k
http://www.youtube.com/watch?v=3UFuWIqkEBI
http://www.youtube.com/watch?v=8ZKyCfk8Cx8
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وصی امام مهدی
وصی و جانشین هر کسی بوسیلهی او تعیین میشود و بعد از آن شخص
جانشین او میگردد ،در حالی که احمد اسماعیل ادعای وصایت امام مهدی
دارد ولی عالوه بر این که قبل از ایشان آمده است هرگز نتوانسته (و نمیتواند)
اثبات کند که چگونه بوسیلهی امام مهدی

تعیین شده است.

در مناظره ای که با انصار احمد اسماعیل در «پالتاک» داشتم ،یکی از
انصار او تمسک به روایت وصیت کرد (که ترجیعبند استدالل آنهاست و ما در
قسمت جداگانهای این روایت را بررسی خواهیم کرد) .به او گفتم که روایت
وصیت داللت دارد که دوازده مهدی بعد از امام دوازدهم میآیند .او گفت:
منظور این است که پس از او حکومت میکنند .به او گفتم که چقدر این مهدی
اول زنده میماند که قبل از امام مهدی

بیاید و در زمان غیبت و در دوران

حکومت او زنده باشد و آنگاه جانشین حضرت شود و حکومت کند؟ او گفت
که حکومت امام مهدی طبق روایات خیلی کوتاه است.
درحالی که این نظر کامالً برخالف روایاتی است که مدت حکومت ایشان
را سیصد یا هفتاد سال میشمارند .و چون مدت حکومت امام مهدی

باید به

مقداری باشد که آرزوی همهی اولیاء اهلل را محقق کند (یَمْلَأُ ا ْلأَرْضَ قِسْطاً َو
عَدْلًا کَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْرا) ،باید روایاتی را که مقدار حکومت ایشان را
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نوزده یا بیست سال میشمارند ،به نحو صحیح تفسیر نمائیم؛ مثالً به این نحو
که بگوئیم مقدار سال در این روایات به اندازهی مقدار زمان مورد محاسبهی ما
نیست ،چنانکه در بعضی روایات به آن اشاره شده است.

3

ولی در هر حال روایتِ وصیت داللت ندارد که «مهدی اول» که اینها
ادعا دارند منظور احمد اسماعیل است ،قبل از امام مهدی

بیاید.

امام
امام هر قومی باید آگاه به زبان آن قوم باشد .احمد اسماعیل ادعا دارد که
«امام» است برای تمام جهان ،در حالی که ثابت نکرده است که حتی زبان
انگلیسی که فعالً زبان بین المللی است را میداند تا چه برسد به زبانهای
زندهی سراسر جهان .او درحالی که مینویسد« :احمد الحسن ،رسول المهدی
الی العالم» اما در کالم خود ،گاهی که از انجیل مینویسد ،از انجیلها و
توراتهای عربی استفاده میکند.
الزم به ذکر است که در شیعه از لحاظ عقیدتی بهجز به دوازده امام به
کسی دیگر «امام» گفته نمیشود و اینکه احمد اسماعیل اجازه میدهد که او را
با لفظ «امام» خطاب کنند ،نشان از دوری او از عقائد شیعه دارد .ضمن اینکه

 - 3بحاراألنوار ،جلد  ، 21صفحه ی  ،112روایت  22و صفحه ی  ،126روایت141

بررسی و رد ادعاهای احمد اسماعیل

011

در نزد سنی ها این لفظ مرسوم است و به هر عالم بزرگی اطالق «امام» صحیح
است .مانند امام شافعی ،امام فخر رازی ،امام ابومحمد غزالی.
اما منظور از «امام» در نزد شیعه فقط همان «دوازده امام» است که به
جهت اینکه معصومند و بر تمام عالم حجّتند ،به زبان تمام مخلوقات ،نه فقط
انسانها ،آگاهند:
«ابوصلت هَرَوی نقل میکند :امام رضا

با مردم با زبان خودشان تکلّم

میکرد و بخدا قسم از همه فصیح تر و عالم تر به هر زبان و لغتی بود .من یک
روز خدمت ایشان عرض کردم ای فرزند رسول خدا

من از علم شما به

این همه زبان با این همه تنوع تعجب میکنم .فرمود :ای اباصلت! من حجت
خدا بر مردم هستم و خداوند کسی را که زبان مردم را نمیداند بر آنها حجت
نمیکند».

3

«ابوحمزه نصیر خادم میگوید :بیش از یک بار شنیدم که امام حسن
عسکری

با غالمانش با زبان خود آنها ،ترکی ،رومی و صقالبهای [شهری

بین بلغارستان و قسطنطیه] صبحت میکند .تعجب میکردم و با خود میگفتم:
او در مدینه متولد شده و تا وفات پدرش نه کسی او را دیده و نه او کسی را

 - 3عیون أخبار الرضا

؛ ج 1؛ ص112
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دیده است ،چگونه این ممکن است؟ این را با خودم میگفتم .یک روز رو به
من کرد و فرمود :خداوند تبارک و تعالی حجتش را بین خلقش مشخص کرده
است و به او علم به تمام زبانها و معرفت انساب و علم به اجل ها و حادثه ها
داده است ،اگر اینگونه نباشد بین حجت و غیر حجت فرقی نخواهد بود».
«ابنفرقد میگوید :من نزد امام صادق

3

بودم که غالمی غیر عربی با

نامهای آمد .وقتی شروع به صحبت کرد چنان غلط صحبت میکرد و مفهوم
خود را نمیرساند که من احتمال دادم که امام را اذیت خواهد کرد .امام فرمود:
نمیتوانی خوب عربی صحبت کنی ،با هر زبانی که میدانی صحبت کن من
می فهمم .آن غالم به زبان ترکی با امام صحبت کرد و امام با همان زبان
جوابش داد به نحوی که غالم تعجب کرد».

1

اگرچه احمد اسماعیل یک عرب عراقی است ولی در تکلم به زبان عربی
اشتباه نحوی دارد و در سخنرانی هایش شنیده میشود که «جمع مذکر سالم»
را در حالت رفعی با «یاء و نون» میخواند و «خبر کان» را «مرفوع» تلفظ
میکند و گاهی «فاعل» را و «خبر حروف مشبهةٌ بالفعل» را به صورت
«منصوب» میآورد .قرائت قرآن را نیز در سخنرانیهایش غلط میخواند ،اما
به بهانهی «قرائت اهل البیت» از این عویصه فرار میکند.
 - 3الکافی ؛ ج 3؛ ص249
 - 1الخرائج و الجرائح ؛ ج 1؛ ص229
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به این قضیهی تاریخیِ عبرت آموز توجه فرمائید:
« ...در اواخر سلطنت محمّد شاه ،به دستور حاجی میرزا آغاسی ،وزیر
محمّدشاه« ،سیّد علی محمّد باب» را از قلعهی چهریق که در آن زندانی بود ،به
تبریز بردند و مجلسی با حضور ناصرالدین میرزا (که در آن وقت ولیعهد بود) و
چند تن از علما ترتیب دادند و سیّد علی محمّد را در آن مجلس حاضر کردند.
علی محمّد در آنجا آشکارا از مقام مهدویّت خود سخن گفت و «بابیّت امام
زمان» را که پیش از آن به تصریح ادّعا کرده بود به «بابیّت علم خداوند»
تأویل کرد و چون از او دربارهی برخی مسائل دینی پرسیدند ،از پاسخ فروماند
و همینکه از وی سؤال شد« :از معجزه و کرامت چه داری؟» گفت« :اعجاز من
این است که برای عصای خود آیه نازل میکنم» ،و به خواندن این فقره آغاز
نمود« :بسم اللّه الرحمن الرحیم ،سُبْحانَ اللّهِ القُدّوسِ السُبُّوحِ الّذی خَلَقَ
السَّمواتَ واألرضَ کَما خَلَقَ هذه العَصا آیةً مِن آیاتِه» ،و إعراب «تاء» را در
«السمواتِ» مفتوح قرائت کرد و چون گفتند :مکسور بخوان! «ضاد» را در
«األرض» مکسور خواند». ...

3

باید گفت که اگر «سید علی محمد» قرآن را و یا تکلم به عربی را غلط
میخواند ،اشکال چندانی نداشت؛ او اگرچه طلبهی نجفرفته بود اما متولد
 - 3دانشنامهی جهان اسالم ،مدخل «باب» .ن.ک:
http://encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=7

بررسی و رد ادعاهای احمد اسماعیل

017

شیراز بود و تاجرزادهای غیر عرب بود .ادعای فاسدش بود که او را بیچاره
کرد نه عدم قدرت بر تکلم به زبان عربی .معروف است که در اعتراض به
کسانی که چرا در تکلم به عربی قواعد صرف و نحو را رعایت نمیکند ،گفته
بود« :صرف و نحو دو فرشتهی زندانی بودند و من آنها را آزاد کردم».
اما آنچه باعث تعجب میشود این است که احمد اسماعیل که مادرزاد
عرب است و ادعا دارد که امام مهدی

به او علوم مختلف را یاد داده است،

چرا در رعایت قواعد ادبیات عرب فرومانَد؟

احمد اسماعیل معصوم است!
احمد اسماعیل در اثبات عصمت یمانی [که خود ادعای یمانی بودن دارد]
در طی نامهای نوشته است[« :در روایت آمده است که یمانی] َیدْعُو إِلَى الْحَقِّ
وَ إِلى طَرِیقٍ مُسْتَقِیمٍ (او به حق و طریق مستقیم دعوت میکند)؛ دعوت به حق
و طریق مستقیم یا صراط مستقیم به این معناست که این شخص خطا نمیکند
تا مردم را در باطل داخل کند و یا از حق خارج گرداند؛ یعنی او معصوم و
صالعصمة است و با این معناست که برای این قید فایدهای برای تشخیص
منصو ُ
شخصیت یمانی خواهد بود ،در حالی که فرض معنای دیگری غیر از این معنا
برای این جمله آن را بی فایده و لغو خواهد کرد که حاشا از امامان
لَغوی را در کالم بیاورند.

که قید
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پس یمانی حجتی است از حجتهای خداوند در زمین و معصوم و
منصوصالعصمة است و از طریق روایات متواتر و نصوص قطعیةُ الداللة نیز
وارد شدهاست که حجتها بعد از رسول اهلل محمد

 ،دوازده امام

و بعد

از آنها دوازده مهدیاند و حجّتی در زمین که معصوم باشد غیر از اینها نیست و
بوسیلهی آنها نعمت تمام و دین و رسالت های آسمانی کامل است».
در جواب احمد اسماعیل میگوئیم:
اوالً:

در هیچ روایتی حتی اشارهای اجمالی به یکی بودن «یمانی» و

«مهدی اول» نشده است و یک روایت ضعیفی هم دال بر این قول وجود ندارد.
ثانیاً:

معصوم پنداشتن دوازده مهدی ،اگر غیر از دوازده امام ،باشند بیدلیل

است ،با توجه به اینکه در بعضی از روایات آمده است که «مهدیها» تعدادی
از شیعیانند ،و امام نیستند:
«ابوبصیر در روایتی نقل کرده است :به امام صادق

عرض کردم :ای

فرزند رسول خدا! من از پدرتان شنیدم که فرمود :بعد از قائم ،دوازده مهدی
خواهند بود .امام صادق

فرمود :ایشان فقط فرمودهاند« :دوازده مهدی» ،و

نفرمودهاند «دوازده امام» .اینها گروهی از شیعیان ما هستند که مردم را به
مواالت ما و معرفت به حق ما دعوت میکنند».
 - 3کمال الدین ،ج  1ص 122
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یکی از  313یار خاص بلکه اولین آنها
ما در کتاب «راز  »131که تحقیقی تحلیلی دربارهی یارانِ خاص امام
زمان

است ،ثابت کردیم که این  131یار ویژهی امام ،توقیفی نیستند و

هرکسی که دستار ریاضت به کمرِ همّت ببندد و عقیده و اخالق و عمل را
خالص گرداند و در همهی احوال خدا را در نظر داشته باشد ،میتواند در گروه
 131یار خاص امام زمان وارد شود و یکی از آنها بلکه از بهترین آنها گردد.
هیچ حصری و هیچ تقدیر تمام شدهای نیست و آنچه که هست فقط این است
که امام مهدی به  131یار خالص و پاک نیاز دارد و پس از ظهور (ظهور
اصغر)  131مردِ برتر از مردان همان زمان را انتخاب میکند و قیام (ظهور اکبر)
خود را آغاز مینماید.
احمد اسماعیل هم از این قاعده مستثنی نیست .او میتواند یکی از 131
بلکه از بهترین آنها باشد ،به شرط اینکه از این بدعت عظیم و دروغ مهلک
خود توبه کند و ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد .قرآن میفرمایدَ :وإِنِّی
لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ َوعَمِلَ صَا ِلحًا ثُمَّ اهْتَدَى.

3

اما گاهی «توبه» و «ایمان» و «عمل صالح» که شروط حقیقی مغفرت
الهی است و نه تنها موجب غفران و فالح میشوند ،بلکه موجب تبدیل گناهان

 - 3سورهی طه آیه ی 21
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ب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِکَ یبَدِّلُ اللَّ ُه
به نیکیها میگردند (مَنْ تَا َ
سَیئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا ،)3در برابر انحرافی که توسط فرد
منحرف ،در دین انجام شده و باعث گمراه شدن جمعیت زیادی از بندگان خدا
شده است ،بی اثر میگردند و تمام راههای بازگشت ،بر انسان بسته میشود.
به این داستان تکاندهنده توجه فرمائید:
«هشام بن حکم و ابوبصیر از امام صادق

روایت کردهاند که فرمود:

مردى در قدیم األیّام دنیا را از راه حالل طلب کرد بدست نیاورد ،از راه
حرام طلب کرد باز هم نتوانست بدست آورد.
شیطان نزد او آمد و گفت :اى مرد! تو دنیا را از راه حالل خواستى بدست
نیاوردى ،از راه حرام کوشش نمودى بدست آرى ،موفّق نگشتى .آیا میخواهی
تو را به کارى راهنمائی کنم که دنیا به تو روی آورد و ثروتى بدست آورى و
مریدانت فراوان شوند؟
مرد گفت :آرى.
شیطان گفت :دینی اختراع میکنی و مردم را به آن دعوت می کنى.

 - 3سورهی مریم آیه ی 64
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مرد سخن شیطان را به کار بست .مردم از او پذیرفتند و گرد او جمع شدند
و اطاعتش نمودند ،و از این راه ثروتى بدست آورد و دنیایش آباد شد.
سپس با خود اندیشید ،و گفت :این چه عمل زشتى بود که انجام دادم،
دینی اختراع کردم و مردم را به آن دین دروغین خواندم .گمان نمىکنم توبهام
پذیرفته شود مگر آنکه بروم و هر کسی که دعوتم را پذیرفته است ،از آن دین
دروغین بازگردانم.
پس نزد پیروان خود آمد و به آنها گفت :آنچه من شما را بدان خواندم
باطل و نادرست بود و من از پیش خود ساخته بودم.
آنان در پاسخ او مىگفتند :دروغ مىگوئى .آن دین ،حقّ است ،ولی تو
خود در دینت به شک افتادهاى و نسبت به آن مرتد شدهای.
آن مرد چون چنین دید زنجیرى برگرفت و یک سر آن را بجائى کوبید و
سر دیگر را به گردن خود بست و گفت :این زنجیر را از گردن باز نمیکنم تا
اینکه خداوند مرا ببخشد و از سر گناهم بگذرد.
پس خداوند عزّوجلّ به یکى از پیامبرانش وحى فرستاد که به فالنی بگو:
سوگند به عزّت و جاللم اگر آنقدر مرا بخوانى که همهی رگهایت از هم بگسلد،
عذرخواهى تو را نمیپذیرم مگر آنکه کسانی را که به دین تو مردهاند زنده کنى
تا آنها از آن دین برگردند».
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مصحّح «کتاب من ال یحضره الفقیه» ،جناب علی اکبر غفاری ،در پاورقی
این روایت مینویسد« :ظاهر این روایت این است که کسی که مردم را گمراه
کند ،توبه اش قبول نمیشود ...در این مورد روایتی از حضرت رسول اهلل
نقل شده که فرمودهاند« :خداوند از قبول توبهی صاحب بدعت امتناع میورزد.
سؤال کردند :چگونه؟ فرمودند :قلبش مملوّ از محبت آن عمل میشود و موفق
به توبه نمیگردد» و آن چه که امروزه ما از اصحاب بدعت و گمراهی مشاهده
میکنیم ،همین است».

3

یک شب به پالتاک مراجعه کردم ،شنیدم که در اتاق انصار احمد اسماعیل
تالوت قرآن پخش می شود .از آنها پرسیدم :چه خبر است؟ گفتند :دو نفر از ما
را شهید کرده اند .بله تعدادی از دستگیر شدگان از پیروان احمد اسماعیل در
عراق را اعدام کرده بودند .تاکنون نزدیک به هزار نفر از ایشان یا طی درگیری
با پلیس عراق و یا بوسیلهی اعدام ،توسط دولت عراق کشته شدهاند .این
جوانان سادهدل و پاک که جان خود را برای این فرد فدا کردند نمیدانستند که
او دجّالی دروغگوست ،اما «حسن حمامی» که از شیطان صفتیِ موالیش خبر
داشت ،پس از دستگیری سریعاً اعتراف به غلطکاری کرد و جان خود را نجات
داد ،اما آن جوانان سادهی عرب ،بخاطر دنیای احمد اسماعیل و امثال حسن
حمامی و ناظم عُقیلی جان خود را از دست دادند و میدهند.
 - 3من ال یحضره الفقیه ؛ ج 1؛ ص221
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فصل پنجم
بررسی مهمترین ادلهی احمد اسماعیل (خواب ،استخاره ،روایت وصیت)
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استدالل بر خواب های دیده شده

«استفاده از خواب و رویا در میان مدعیان دروغین جایگاهی ویژه دارد ،و
چون دالیل کافی در اثبات ادعای خود ندارند به این امور متوسل می شوند .به
عنوان نمونه ،نوع تبلیغات احمد بصری ،با روشِ کار فردی با نام «جُهیمان
عتبی» از شیوخ سَلَفی و وهّابی مقیم عربستان و معرفی کنندهی «محمد بن
عبداهلل قحطانی» در تاریخ اول محرم سال  3244قمری در مکه ،به عنوان
مهدی موعود ،بسیار نزدیک میباشد».

3

جهیمان در اثبات ادعاهای خود میگوید« :دو سال است که برادران ،او را
به عنوان مهدی میشناسند ...به شما بشارت میدهم که بارها خوابها دربارهی
خروج مهدی دیده شده و حتی کسانی خواب دیدهاند که این مهدی را ندیده
بودند[ .مانند استدالل احمد اسماعیل و پیروانش] وقتی دیدند ،تأیید کردند که
همان است که در خواب دیده اند».

1

یکی از ادعاهای احمد اسماعیل در صدق دعوایش ،استدالل به رؤیاهائی
است که افراد دیده اند و به سوی او متمایل شده اند .او میگوید :صدها نفر در

 - 3برای توضیح کافی دربارهی او گفتار محقق ارجمند رسول جعفریان را در پایگاه زیر بخوانید:
http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(ut2wn5qc2u0gty204ylmj40x))/detail/143711
/weblog/jafarian
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خواب ،پیامبر اکرم و ائمه و فاطمهی زهرا
حق است و غیر او باطل.
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را دیدهاند و فرمودهاند که او

3

ما ابتدا کالم مختصری دربارهی رؤیا را نقل میکنیم و سپس دربارهی
خواب هائی که دیگران دربارهی او دیدهاند ،صحبت خواهیم کرد.
کالم مختصری دربارهی رؤیا

حقیقت رؤیا یکی از اسراری که هنوز انسان به درک آن نرسیده و پرده از
راز آن برنداشته است .حقیقت این است که انسان ،هنوز در ابتدائیترین
مرحلهی ادراک حقائق وجود جهان است و هنوز ،با این همه پیشرفتها و
دستآوردها ،در پیچ رازآلود دو کوچهی اول این جهان اسرارآمیزِ هستی مانده
است .چقدر سُکرِ شادی کشف خود و جهان خود ،عقلها را درخواهد ربود
وقتی فرزند علی

از سفر هزار ساله برگردد و با کرشمهی سر انگشتانش

گره کور این همه ابهام هستی را بگشاید.
انسان دارای سه نوع پیچیدگی است که این سه عبارتند از:
پیچیدگی جسمی ،مانند ساختمان مغز و چشم و بینی و قلب و اعضای
مادی بدن که هنوز دانشمندان حیران کیفیت کار اینها و اعضای مشابه دیگر
هستند.
 - 3بیان الحق و السداد من األعدد ،ج  1ص 31
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امیرالمؤمنین علیه السالم ،باب مدینة العلم ،میفرماید :اعْجَبُوا لِهَذَا الْإِنْسَانِ
یَنْظُرُ بِشَحْمٍ وَ یَتَکَلَّمُ بِلَحْمٍ وَ یَسْمَعُ بِعَظْمٍ وَ یَتَنَفَّسُ مِنْ خَرْم( .از کار این انسان
تعجب کنید! با پیای میبیند و با گوشتی حرف میزند و با استخانی میشنود و
از سوراخی نفس میکشد).
پیچیدگی نوع دوم عبارت است از پیچیدگی حاصل از ترکیب جسم و
روح ،که خواب رفتن و خواب دیدن از اسرار این ترکیب است.
و پیچیدگی نوع سوم ،عبارت است از پیچیدگی روح .چیزی که عمق ابهامِ
عدم فهمش ،لرزه بر اندام کاشفان جهان هستی ،این کودکان ابتدائی مدرسهی
آفرینش ،انداخته است.
بنابراین رؤیا اگر چه بر اثر ترکیب جسم و روح در این جهان مادی
حاصل می شود ،ولی حاصل این دو نیز ،محصولی شگرف نتیجه داده است و ما
جز اندکی از این اسرار بلکه نقطهای از آن را نمیتوانیم بفهمیم.
می توان خواب را به سه دسته تقسیم كرد:
الف) خواب هائی که بر اثر تلقینات روزمرهای حاصل میشوند که انسان
در طول روز داشته و این تلقینات از ضمیر خودآگاه بر اثر آسانتأثیرپذیری یا
بر اثر تکرار در ضمیر خودآگاه به صورت یک محرک میشود برای خواب
دیدن بر اساس آن ،و آنچه فرد میخواهد و یا آنچه در اندیشهاش بوده است
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میبیند نه حقیقت آنچه هست .این نوع خواب گاهی به شدت از افکار پراکنده
و اعمال روزمرهی انسان متأثر میشوند که قابل فهم نیستند (اضغاث احالم) تا
چه رسد به قابل تعبیر بودن .بنابراین خواب دستهی اول را «خوابهائی که
حاصل افکار روزمرهاند» مینامیم و اگر این افکار روزانه به صورت نامنظم از
ضمیر خودآگاه به سمت ضمیر ناخودآگاه بروند ،باعث «خوابهای پراکنده»
(اضغاث احالم)» میشوند.
ب) بعضی از خوابها ،رؤیای صادقه اند که حقیقت پنهان در عالم ملکوت
را از طریق خواب ،به عالم ماده منتقل میکنند .این خوابها ،برخالف خواب
های نوع اول ،نیاز به تعبیر دارند و برای همه اتفاق نمیافتند و برای آنهائی که
اتفاق میافتند همیشه اتفاق نمیافتند .این نوع رؤیاها قابل آموزش و قابل
تکثیر و تقلیل و نیز قابل استدالل میباشند.
ج)

بعضی از خوابها رؤیاهای صادقهای هستند که نیاز به تعبیر ندارند.

این نوع خوابها برای دستهی بسیار اندکی از انسانها اتفاق میافتند و به دو
دستهی «إنشائی» و «إخباری» تقسیم میشوند .انشائی خوابهائیاند که
دستوری را به خوابدیده بیان میدارند .و اخباری خوابهائیاند که خبری را به
خوابدیده بازگو میکنند .هر دو دسته از این نوع خوابها ،صالحیت استدالل
و حجیّت عمل دارند.
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تعبیر کنندهی خواب ،اول باید نوع خواب را تشخیص دهد (که کار سختی
است زیرا این مرحله کار یک انسانشناس است نه کار خوابشناس) و سپس
به تعبیر خواب (اگر تعبیر داشته باشد) بپردازد .معموالً مردم هر خوابی را که
ببینند ،فکر میکنند تعبیر دارد و معموالً معبّرین نیز هر خوابی را که برای آنها
نقل میشود ،تعبیر میکنند .تعبیر کردن هر خوابی ،عالمتِ عالم نبودنِ معبّر و
انسانشناس نبودن اوست.
اما خوابهائی که احمد اسماعیل و انصار او به آن استدالل میکنند
خوابهای نوع اول است (خوابهائی که حاصل افکار روزانهاند) ،که صالحیت
استدالل را ندارند ،زیرا تصرف اعمال و افکار انسان در خواب ،آنها را از
صالحیت استدالل میاندازد؛ یعنی این تصرفات ،ممکن است حق را از جایگاه
خود جدا کند و باطل را لباس حق بپوشاند و راست را کج نشان دهد و کج را
راست بنمایاند .ممکن است معبّری که انسانشناس باشد ،بتواند برای این نوع
خواب وجه تعبیری بازگو کند اما اصل این خوابها تعبیربردار نیستند .بنابراین
مثالً اگر انسان مدتی توجّه خود را یکسو کند و همیشه یا حداقل در هنگام
خواب (بستگی به افراد دارد) در فکر امام زمان

باشد ،ممکن است خوابی

در این مورد ببیند ،اما این خواب تعبیر ندارد زیرا این نتیجهی افکار اوست.
مگر فکر کردن دربارهی امام زمان تعبیر دارد که خواب ایشان (که همین فکر
است در آیینهی حالت برزخی انسان) تعبیر داشته باشد؟ بنابراین تعبیر این نوع
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خوابها فقط این است که به او بگوئی تو در فکر کسی یا چیزی بودهای که
خوابش را دیدهای .شما در جملهی باال به جای «امام زمان»« ،معشوقه» قرار
دهید تا خوابهائی که جوانان در هنگام عاشق شدنشان میبینند ،برایتان
روشن شود .این فردی که در خواب دیده میشود (چه امام زمان و چه
معشوقه) ،نه اوست که در بیرون است و هر چه بگوید و هر چه بگوئی حکمی
و حقیقتی ندارد .بنابراین این نوع خواب ها صالحیت استدالل را ندارند.
شیطان که قسم خورده است انسانها را گمراه کند ،فقط در این نوع خواب
ها وارد میشود و لباس حق را میپوشد و باطل را میآراید و ظلمت را نور
مینمایاند .او که در بیداری انسان را گمراه میکند ،چگونه در خواب وارد
نشود؟ با توجه به اینکه اغوا در خواب برای او راحتتر است ،زیرا به أشکال
و اشخاص مختلف درمیآید .همچنین انسان در خواب به پذیرش نزدیکتر
است ،زیرا او در خواب تماشگر فیلمی است که اصالً حق تصرف در آن را
ندارد (مانند تلوزیون که انسان نمیتواند فیلمی را که میبیند به میل خود تغییر
دهد).
بسیاری از افرادی که در سایهی درخت توحید اهل البیت

ننشستهاند،

از بعضی از غربیها گرفته تا حتی بعضی علماء سنی در کتابهایشان ذکر کردهاند
که «خدا» را در خواب دیدهاند( .رجوع کنید به مبحث «آیا میتوان خدا را در

خواب دید؟» از کتاب «سیری در صحیحین» محمد صادق نجمی) .یقیناً آنها در
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خواب دیدن ،دروغ نگفتهاند؛ یعنی اینگونه نیست که چیزی ندیده باشند و
بگویند خواب دیدیم .آنها واقعاً خواب دیدهاند ولی آنچه واقع شده است همین
مطلب است؛ یعنی شیطان یا فردی از جن را در خواب دیده اند و او به دروغ
ادعا کرده یا وانمود کرده است که خداست و به آنها دستوری داده و یا چیزی
از علوم به آنها گفته است.
بر هر انسانی که اندکی از الفبای توحید میداند ،حتی عوام شیعه ،روشن
است که خداوند متعال نه در بیداری دیده میشود و نه در خواب ،نه در دنیا
دیده میشود و نه در آخرت .و اینها همه از ترفندهای شیطان است .پس
شیطان میتواند به خواب بیاید و ادعا کند که او خداست؛ یعنی خود را خدا
معرفی کند .بنابراین مانعی نیست که بتواند (و میتواند) در خوابِ فردی که
پیامبر یا امام را ندیدهاست ،بیاید و خود را پیامبر یا امام معرفی کند و دستوری
دهد و اندیشهای را در ذهن و قلب خوابدیده القاء کند و او را به سوی کسی
و یا به انجام کاری وادارد .برای همین است که گفهاند خواب حجّیّت شرعی
ندارد .و منظور ،همین نوع خوابِ عامِ عوام است.
خداوند متعال در آیهی  313سورهی انعام میفرماید:
«شیاطین به دوستان خود مطالبی را القا میکنند ،تا با شما به مجادله
برخیزند؛ اگر از آنها اطاعت کنید ،شما نیز شریک آنها خواهید بود».
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بنابراین خوابهائی که این افراد میبینند و کسی به آنها میگوید« :فالنی
برحق است و او را پیروی کن» ،از همین نوع تسویالت شیطانی است .اعاذ اهلل
المؤمنین من شرّه.

ما با این کالم ،امکان خواب دیدن حضرات معصومین

را نفی نمیکنیم،

اما بر خوانندهی محترم روشن است که کسی که اندیشه و انگیزهاش را تحت
کنترل عقلش درنیاورده است و شبانهروز هر فکری در ذهنش میگذرد و هر
کاری بیاراده انجام میدهد( ،مثالً گاهگاهی از کسی عصبانی میشود و نفس
خود را نمیتواند کنترل کند) ،او که فکر و ارادهاش را در بیداری نمیتواند
کنترل کند ،چگونه میتواند در خواب ،که جَوَالن شیطان بیشتر است ،مستقیم
باشد و آنچه میبیند و میشنود ،رحمانی باشد؟
این بحث را با کالمی مفید از حضرت استاد جوادی آملی حفظهاهلل به پایان
میرسانم .ایشان در صفحهی  323از جلد 6کتاب جلیل «ادب فنای مقربان»
(شرح زیارت جامعهی کبیره) مینویسند:
«خواب معصوم
یکی از معصومین

برای او و دیگران حجّت است و [روایتی که خواب
در آن نقل شده است] اگر شرایط دیگر احادیث فقهی

مانند اعتبار سند و ...را دارا باشد ،میتوان با آن احکام فقهی یا معرفتی را
استنباط کرد؛ اما خواب غیر معصوم تنها میتواند برای خودِ او و کسانی که با
خواب وی به یقین میرسند (از باب حجیت ذاتی قطع) حجیت داشته باشد،
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وگرنه نمیتوان حجیت عمومی و مطلق برای آن قائل شد ،چنانکه این تفاوت
بین مکاشفات عرفانی معصوم

و غیر معصوم نیز هست .شاید سرّش آن

باشد که در آن صورت حدّ و مرزی برای رؤیا و مکاشفات عرفانی وجود
نمیداشت و هرکس هرچه میخواست در عالم رؤیا میدید یا در عالم مکاشفه
مشاهده میکرد؛ از امور سادهای (مثل اینکه فالنی باید فالن مبلغ را به فالن
کس بدهد؛ فالنی باید فالنی را به عقد خود درآورد )...گرفته تا امور مهمی
مانند ادعای نیابت و سفارت از حضرت بقیة اهلل (ارواحنا فداه)».
سؤالی از احمد اسماعیل دربارهی خواب

در کتاب «الجواب المنیر عبراألثیر» سؤال  111که سؤاالت افراد از طریق
اینترنت به احمد اسماعیل است و جوابهای او به سؤالکنندگان میباشد،
فردی به نام آقای «السلمانی الذری» که از معتقدین به احمد اسماعیل است در
سؤالی از او میپرسد:
بسم اهلل الرحمن الرحیم،
اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة والمهدیین وسلم تسلیمًا.
سالم بر باقیماندهی آل محمد! سالم بر امام و سید و موالیم احمد الحسن.
من و خانوادهام در «کِند» ساکنیم و برادرم در شهر دیگری نزدیک ما ساکن
است .من قبالً بر برادرم دعوت شما را عرضه نمودم ولی جواب مثبتی نداد.
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ولی امروزه مشکل از درون خانوادهی خودم است .همسرم نمازی که شما منّت
بر سر ما گذاشتید و یادمان دادید ،خواند و خوابید ولی خواب وحشتناکی دید
و دیگر دعوت شما را قبول نکرد و من تالش کردم او را متقاعد کنم ولی فایده
نداشت .اینها همه قبل از حدود دو سال بود .و از آن زمان تاکنون سرِ صحبت
با او باز نکردهام زیرا او هنوز آمادگی شنیدن ندارد ...از شما تقاضای دعا دارم
بخاطر رحمتی که دارید و برای تمام مردم به عنوان رحمةٌ للعالمین فرستاده
شدهاید .علیکم سالم اهلل .موالی من چکار کنم؟ والسالم على بقیة آلمحمد،
والسالم على حجة اهلل بقیة اهلل ورحمة اهلل وبرکاته.

فرستنده :السلمانی الذری

جواب :بسماهلل الرحمن الرحیم ،والحمد هلل رب العالمین ،وصلىاهللعلىمحمد
وآل محمد األئمة والمهدیین وسلم تسلیمًا.
نسبت صبر به ایمان نسبت سر است به جسد .پس صبر کن صبری خالی
از شکوی برای غیر خدا [در اینجا عبارت احمد اسماعیل در نامهی مذکور
چنین است« :فاصبر صبراً جمیالً خالٍ من الشکوى لغیر اهلل» درحالی که کلمهی
«خالی» در حالت رفعی و جرّی ،میشود« :خالٍ» و در حالت نصبی ،مانند
اینجا ،میشود «خالیاً» نه «خا ٍل»] .و به سوی او سبحانه تضرّع کن تا هر کسی
را که بخواهد هدایت کند و امر تو را برای خیر آخرت و دنیا آسان کند .و بدان
که تو مکلّف به هدایت خانوادهات میباشی و این بر تو واجب است. ...
فرستنده :احمد الحسن
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سؤالی از احمد اسماعیل دربارهی استخاره

در سؤال  121از کتاب «الجواب المنیر عبر األثیر» خانمی از امارات به
نام «زینب» که از معتقدین به احمد اسماعیل است ،در سؤالی از او میپرسد:
به سیدم و فرزند موالیم؛ به هرکس دوست داری قَسَمت میدهم آیا تو
همان هستی که ادعا میکنی؟ خستگی روحی مرا افسرده کرد ،برادران یوسف
یوسف را نشناختند تا اینکه او خود را به آنها معرفی کرد ،پس چگونه فردی
مانند من تو را بشناسم؟ تو را به جدّت و پدرت قسم میدهم مرا آسوده کن و
به من بگو که آیا حقیقتاً تو فرزند امام مهدی و فرستادهی او هستی؟ من این را
عجیب نمیدانم بلکه گمان میکنم همین گونه باشد ،ولی چرا وقتی برای جناب
شما استخاره میکنم مخیّر درمیآید؟ [یعنی اختیار با خودِ توست] ولی قبالً
برای آیة اهلل خامنهای استخاره کردم ،آمد« :فَکُلِی وَاشْرَبِی وَ قَرِّی عَینًا» .پس
من چگونه به شما یقین کنم؟
خدا شما را رحمت کند به من جواب ده و از عذاب راحتم کن .شما قصد
من را می دانید و درمان من در نزد شماست .من جوابم را از شما میخواهم نه
از شیخ عُقَیلی و نه از شخص دیگری .دوری مرا اذیت کرد ،بس است دوری از
امامانم .والسالم.
فرستنده :زینب از امارات
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احمد اسماعیل در جواب این زن بیچاره ،مطالبی دربارهی آیه  12سورهی
حج «وَأَذِّ ْن فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ» ،که هیچ ربطی به جواب او ندارد ،میگوید و
سپس دربارهی طاغوت در آیهی  126سورهی بقره توضیح میدهد و میگوید
که در هر زمانی طاغوتی وجود دارد و مصداق طاغوت زمان را علماء شیعه که
مانع تبلیغ او شدهاند میشمارد و آنگاه از آیهی  24سورهی یوسف استفاده
میکند که دایرهی طاغوت شامل کسانی میشود که ایمان به «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا
لِلَّهِ» (حکومت مخصوص خداست) ندارند .و سپس جوابش را با این سؤال
مبهم پایان میدهد «و هل یضیع اإلنسان صوت إمامه؟ أیمکن أن ال یعرف
االبن صوت أبیه الذی ربّاه؟» (آیا انسان صدای امامش را گم میکند؟ آیا ممکن
است فرزند صدای پدرش که او را تربیت کرده ،نشناسد؟)
در پاسخ به این نامهی مکّارانه و مملوّ از نفاق میگوئیم:
اوالً :جواب احمد اسماعیل هیچ ربطی به سؤال خانم نداشت.
ثانیاً :استفاده ناصحیح از دو آیه ی قرآن ( 12حج و  24یوسف) شده بود.
ثالثاً:

این که حکم ،حکومت و حاکمیت فقط مخصوص خداوند است ،قبالً

توسط امیرالمؤمنین

پاسخ داده شده است .ایشان در جواب خوارج که گفته

بودند «ال حکم اال هلل» فرموده بود« :کلمةُ حق یُرادُ بِها الباطلُ .نعم إنّه ال حکم
إال هلل ولکن هؤالء یقولون ال إمرةَ إال هلل ،وإنّه ال بُدّ للنّاس مِن أمیرٍ بِر أو
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فاجِرٍ»( 3این کلمهی حقی است که از آن ارادهی باطل شده است .بله حکم
مخصوص خداوند است ولی اینها [خوارج] میگویند امارت فقط مخصوص
خداست ،در حالی که ،چه نیکوکار و چه بدکار ،باألخره کسی باید باشد که
ریاست و امارت داشته باشد [تا در جامعه هرج و مرج رخ ندهد]).
رابعاً:

این جملهی «آیا ممکن است فرزند صدای پدرش که او را تربیت

کرده ،نشناسد؟» در جواب سؤال این خانم هیچ معنائی ندارد؟ مثالً اگر بشناسد
چه کمکی به جواب سؤال خانم میکند؟ و اگر نشناسد چه مشکلی دارد؟
مطلبی دربارهی استخاره

ما در اینجا از تحقیق سودمند جناب «محمد شهبازیان» استفاده میکنیم که
برای رد و اثبات تحریفگری و دروغگوئی احمد اساعیل کفایت میکند:
جایگاه و قلمرو استخاره:
استخاره در لغت ،طلب و خواستن بهترین حالت در امری است ،اما در
اصطالح دینی واگذاردن انتخاب به خداوند در کاری است که انسان در انجام
دادن آن شک دارد .استخاره کردن در امری که شرع حکمی روشن دارد ،روا
نیست و تنها در کارهای مباح یا در انتخاب میان دو مستحب ،پسندیده است.
از اینرو در انجام دادن واجبات و ترک محرمات و در مواردى که عقل حکم
 -3خطبهی  24نهج البالغه
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قاطع و روشنى در مورد خیر و شرّ فعلى داشته باشد ،یا جایى که بتوان با
مشورت دیگران خیر را از ش ّر بازشناخت جاى استخاره نیست .شیخ مفید
درباره جایگاه و محل استفاده از استخاره میگوید« :وَ لَا یَنْبَغِی لِلْإِنْسَانِ َأنْ
یَسْتَخِیرَ اللَّهَ فِی فِعْلِ شَیءٍ نَهَا ُه عَنْهُ وَ لَا حَاجَةَ بِهِ فِی اسْتِخَا َرةٍ لِأَدَاءِ فَرْضٍ.
(سزاوار نیست که انسان در کاری که خدا نهی کرده است و یا کاری که خداوند
متعال واجب نموده است و بدان ها یقین دارد ،استخاره نماید)».
آنچه مسلّم است و از هیچ یک از فقهای شیعه خالف آن دیده نشده است،
حتی بزرگانی مانند سید بن طاوس که عنایت ویژه ای به استخاره داشته است،
اعتقاد به دستور ندادنِ قرآن و یا معصومین

در تمسک به استخاره با قرآن

برای پیدا کردن حق از باطل و یا تأیید ادعاهای مدعیان رسالت و نبوت است.
به تعبیر دیگر ،در تمام اموری که راه توسط قرآن ،عقل و روایات اهل بیت
به صورت روشن بیان گردیده است ،جای استخاره نیست.
تأیید این مطلب را در کالم سید بن طاوس چنین مییابیم:
ایشان در صفحهی  361کتاب خود «کشف المحجة لثمرة المحجة» برای
فرزندش مینویسد« :یکى از پادشاهان بزرگ دنیا بارها به من نامه نوشت که
در سرایى با او مالقات کنم که بسیارى از مردمِ غافل آرزوى رفتن به آنجا را
داشتند ...من نیز بارها به او نوشتم :چیزى که در آغاز زندگانى ،دیدارِ
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پادشاهان را بر من تحمیل مىکرد اعتماد من به استخاره بود امّا اکنون به
موهبت انوارى که خداى جلجالله به من عنایت فرموده است متوجه شدم که
استخاره کردن در این موارد ،دور از صواب و مبارزه با ربُّ االرباب است».
بنابر تصریح علمای شیعه و اعتقاد آنان ،عموماً مراد از استخاره و واژههای
مرتبط با آن مانند« :إستَخِر»« ،إستَخَرتُ»« ،خارَاهللُ لک» و غیره؛ طلب خیر از
خداوند در انجام امور با خواندن نماز ،دعا و اذکار وارد شده از اهل بیت
است .و احمد بصری با سوء استفاده از عدم آگاهی حدیثی مریدانش ،تمام
روایاتی را که به صورت الفاظ ذکر شده در روایات آمده است ،به استخارهی
عرفی با استفاده از قرآن معنا میکند .در روایات اهل بیت

نیز این امر تأیید

شده و مراد از استخاره را به عنوان طلب خیر و یاری از خداوند در انجام
کاری ذکر کردهاند و از این روی فرمودهاند:
علی بن اسباط میگوید« :از امام باقر

نقل شده است که ،هرگاه ارادهی

استخاره (طلب خیر و کمک از خدا) در یک کار بزرگ را داشتم ،صد بار از
خداوند متعال در سجدهگاهم طلب خیر میکردم .و اگر امری مانند فروش
گوسفند و یا مانند آن بود ،سه بار در سجدهگاهم طلب خیر از خدا میکردم .و
استخاره و طلب خیر من چنین بود که میگفتم :خدایا از تو که عالم به غیب و
شهادت هستی درخواست میکنم که اگر این کاری که میخواهم انجام دهم
برای من خیر دارد ،آن را برای من انجام بده و یاریم کن .و اگر علم داری که
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شرّ من در انجام آن است ،مرا از انجامش منصرف کن و مرا به سمت امر خیر
هدایت فرما».

3

در این روایت کامال مشخص است که امام

صد بار با قرآن استخاره

نکردهاند!! و با توجه به دعایی که در ادامه فرمودهاند ،مرادشان از استخاره،
یاری گرفتن از خدای متعال در به سرانجام رسیدن کار و انتخاب صحیح است.
و این دسته از روایات هیچ ارتباطی با ادعای احمد بصری ندارد.
بار دیگر خوانندگان را بدین نکته توجه میدهیم که در سیره عملی رسول
خدا و ائمه

و حتی یاران این بزرگواران ،دلیل اثبات امامت با استخاره

جایگاهی نداشته و در هیچ یک از منابع روایی شیعه حدیث یا گزارش تاریخی
در این باب وجود ندارد .و آنچه را که احمد اسماعیل و طرفدارانش به کتب
شیعه نسبت میدهند توهّم و دروغی از جانب آنان بوده که در ادامه به تحلیل
آن خواهیم پرداخت.
نقد ادعای بهرهگیری از استخاره در اثبات امامت
این شخص تاکنون دو دلیل را برای فرضیهی خود ارائه داده است .یکی از
دالیل روایت امام علی

 - 3بحار األنوار؛ ج 22؛ ص161

و دیگری عمل صفوان بن یحیی می باشد.
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روایت اول
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ
رَجُلٌ إِلَى أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ
الْمَهْدِیِّ

عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِی

قَالَ :جَاءَ

فَقَالَ لَهُ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ نَبِّئْنَا بِمَهْدِیِّکُم ...ثُمَّ رَجَعَ إِلَى صِفَةِ

فَقَالَ أَوْسَعُکُمْ کَهْفاً وَ أَکْثَرُکُمْ عِلْماً وَ أَوْصَلُکُمْ رَحِماً اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ بَعْثَهُ

خُرُوجاً مِنَ الْغُمَّةِ وَ اجْمَعْ بِهِ شَمْلَ الْأُمَّةِ فَإِنْ خَارَ اللَّه لَک فَاعْزِمْ وَ لَا تَنْثَنِ عَنْهُ إِنْ
وُفِّقْتَ لَه وَ لَا تَجُوزَنَّ عَنْه إِنْ هُدِیتَ إِلَیْهِ .هَاهْ! (وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ) شَوْقاً إِلَى
رُؤْیَتِهِ.

3

مردى نزد امیرالمؤمنین

آمد و به او عرض کرد :اى امیرمؤمنان! ما را از

مهدىِ خودتان آگاه کنید ...سپس آن حضرت به توصیف مهدى

بازگشت و

فرمود :ساحت و درگاهش از همهی شما گشادهتر و دانش او از همهی شما
فزونتر است و خویشان و نزدیکان را بیش از همهی شما سرکشى مىکند و
حفظ پیوستگى مىنماید .پروردگارا برانگیخته شدن او را مایهی خروج از
دلتنگى و اندوه قرار ده و به واسطهی او پراکندگى امّت را جمع ساز .پس اگر
خداوند براى تو خیر خواست ،عزم خود را استوار گردان و اگر در راه رسیدن
به خدمت او توفیق یافتى از او به دیگرى باز مگرد ،و هرگاه به سویش راه
یافتى از او در مگذر .سپس در حالیکه با دست به سینهی خود اشاره نمود،
فرمود :آه! چه بسیار به دیدار او مشتاقم».
 - 3غیبت نعمانی ،ص131 :
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عبارت «خاراهلل لک» نه تنها اشارهای به استفاده از استخاره برای اثبات
امامت ندارد بلکه عنوانی عمومی است که به معنای [خیر و صالح تو را خواست]
و عنایت خداوند بر فرد و همراهی با حضرت مهدی
حضرت امام علی

از عبارت «خار اهلل لک» این بوده است که وقتی خداوند

به تو خیرِ یاری حضرت مهدی
نما و به مهدی

میباشد .بنابراین مراد

را عنایت کرد تو نیز از این عنایت استقبال

بپیوند.

روایت دوم
وَ رَوَى علیُّ بن معاذ قال :قُلتُ لصفوان بن یحیى بأیِّ شیءٍ قَطَعتَ َعلَى
تعلیه.
تعلیه َوقَطَع ُ
عَلِیِّ [بنموسیالرضا ] قال :صَلّیتُ وَدعوتُ اهللَ وَاستَخَر ُ

3

علیبنمعاذ روایت کردهاست :به صفوانبنیحیی گفتم که چگونه به امامت
امام رضا

اعتقاد پیدا نمودی؟ او در پاسخ گفت :نماز خواندم و دعا کردم و

استخاره نموده و به امامت ایشان یقین پیدا کردم.
احمد اسماعیل و پیروانش ادعا دارند که بنابر نقل شیخ طوسی  ،میتوان
امامت را با استخاره اثبات کرد .در حالیکه این روایت نه تنها دلیل بر ادعای
آنها نیست بلکه با توجه به کالم شیخ طوسی [که ذکر میشود] خالف ادعای
آنان را اثبات میکند .زیرا:
 - 3غیبت طوسی ،ص63 :
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اوالً:

این سخن از صفوان بن یحیی بوده و عمل او به عنوان غیر معصوم

برای ما حجّت نیست.
ثانیاً:

شیخ طوسی که تنها منبع نقل این روایت است ،این سخن را برای

تأیید ذکر نکرده است ،بلکه در بحثی مفصّل در مورد «واقفیّه» و جهت رد این
روایت ،آن را نقل نموده است.
مرحوم شیخ طوسی در بحثی مفصل پیرامون واقفیّه [کسانی که در امامت
حضرت امام کاظم

توقف کرده و ایشان را «مهدی موعود» نامیدند و امامت

حضرت امام رضا

را قبول نکردند] و نقد ادلهی آنان ،از کتاب علی بن احمد

علوی ،که در تأیید واقفیه نوشته شده است ،نام برده و عبارتهای این کتاب را
نقد و رد نموده است.
ایشان در ابتدای نقد خود (در صفحهی 21کتاب «غیبت» مینویسد« :فأما
ما ترویه الواقفة فکلّها أخبارٌ آحاد ال یعضُدها حجّةٌ و ال یمکن ادعاء العلم
بصحّتها ،و مع هذا فالرواة لها مطعونٌ علیهم ال یوثق بقولهم ،و روایاتهم و بعد
هذا کلّه فهی متأوّلة( .اما آنچه واقفیه نقل نمودهاند ،تماماً روایتهای واحدی
هستند که نمیتوانند حجت و معتبر باشند ،و نمیتوان علم به صحّت آنها پیدا
کرد .عالوه بر این که راویان آنها معتبر و موثق نیستند ،و بعد از همهی این
مطالب ،باید تمام این روایات را تأویل نمود)».
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شیخ طوسی برخالف ادعای احمد بصری ،پس از نقل این خبر ،آن را
حیلهای از طرف واقفیه و علی بن احمد علوی دانسته ،که میخواهند حقانیت
امامت امام رضا

را اینگونه بیاعتبار نمایند .در واقع این نویسندهی واقفی

قصد داشته است تا با ذکر این مطلب [که شیعیان ،امامت علیّ بن موسی را با
استخاره ثابت میکنند] ،سستی و بیپایگیِ أدلّهی شیعیان امام رضا

را مطرح

کند و به زعم خود نقصی بر حقانیت شیعیان رضوی به رخ بکشد؛ لذا شیخ
در پاسخ و نقد او در صفحهی  61مینویسد:
«فهذا لیس فیه أکثر من التشنیع على رجلٍ بالتقلید .و إن صحّ ذلک ،فلیس فیه
حجّةٌ على غیره .على أنّ الرجل الذی ذُکر ذلک عنه فوق هذه المنزلة لموضعه و فضله
و زهده و دینه ،فکیف یستحسن أن یقولَ لخصمه فی مسألةٍ علمیّةٍ أنّه قال فیها
باالستخارة .اللهم إال أن یُعتقد فیه من البُله و الغفلة ما یُخرِجُه عن التکلیف فیَسقُطُ

المعارضةُ لقوله (این امر بدترین چیزی است که کسی در آن تقلید انجام دهد و
اگر این عمل توسط صفوان انجام شده ،برای ما حجت نمیباشد .به عالوه اینکه
با توجه به منزلت صفوان بن یحیی و علم و زهدش ،بعید است چنین عملی را
انجام داده باشد .و چگونه ممکن است با آن مقام علمی ،و در مسأله بزرگی
مانند امامت ،با مخالفین خود از طریق استخاره استدالل نماید؟ مگر اینکه
طرف مقابل خود را فردی ابله دانسته و یا دچار غفلت شده باشد که در این
هنگام تکلیف از او ساقط بوده و نیازی به تحلیل دلیل او نیست)».
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ثالثاً :ممکن است مراد صفوانبنیحیی از استخاره ،معنای عام و غالبیِ آن؛
یعنی «طلب خیر از خداوند» بوده است ،همان گونه که در روایات قبل به آن
اشاره گردید.
در نتیجه آنچه به دست میآید این است که ،عموماً استخاره در روایات
به معنای طلب خیر و کمک از خدا بوسیلهی دعا بوده و در مواردی نیز که
استخاره با قرآن بیان گردیده ،یقیناً این عمل نمیتواند به عنوان دلیل برای
اثبات امر مهم و اعتقادیِ امامت بهکار رود .و نه تنها دلیلی بر این مطلب نداریم
و هیچ شیعهای به این روش عمل ننمودهاست ،بلکه حتی گروهی مانند واقفیه
تالش نمودهاند از این روش جهت عیبجویی بر شیعیان استفاده نمایند».

3

سؤاالتی از احمد اسماعیل دربارهی روایت وصیت

مرحوم شیخ طوسی در صفحهی 324کتاب «غیبت» روایتی را نقل میکند
که احمد اسماعیل اولین و مهمترین استداللی که بر حقانیت خود دارد ،استناد
به این روایت است .ما ابتدا این روایت و ترجمهی آن را در ذیل میآوریم و
سپس بر اساس متن روایت ،از احمد اسماعیل و پیروانش سؤاالتی میپرسیم.
شیخ طوسی رحمة اهلل علیه مینویسد:

 - 3نقد و بررسیِ بهرهگیری از استخاره ،معجزه و خواب در ادلهی مدعی یمانی بصری ،محمد
شهبازیان.
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أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ سُفْیَانَ الْبَزَوْفَرِیِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
سِنَانٍ الْمَوْصِلِیِّ الْعَدْلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَلِیلِ عَنْ جَعْفَرِ
بْنِ أَحْمَدَ الْمِصْرِیِ عَنْ عَمِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ أَبِیهِ الْبَاقِرِ عَنْ أَبِیهِ ذِی الثَّفِنَاتِ سَیِّدِ الْعَابِدِینَ عَنْ أَبِیهِ الْحُسَیْنِ الزَّکِیِّ الشَّهِیدِ عَنْ أَبِیهِ
أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی اللَّیْلَةِ الَّتِی کَانَتْ فِیهَا وَفَاتُهُ لِعَلِی ع یَا أَبَا
الْحَسَنِ أَحْضِرْ صَحِیفَةً وَ دَوَاةً فَأَمْلَأَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَصِیَّتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ
فَقَالَ یَا عَلِیُّ إِنَّهُ سَیَکُونُ بَعْدِی اثْنَا عَشَرَ إِمَاماً وَ مِنْ بَعْدِهِمْ اثْنَا عَشَرَ مَهْدِیّاً فَأَنْتَ یَا
عَلِیُّ أَوَّلُ الِاثْنَیْ عَشَرَ إِمَاماً سَمَّاکَ اللَّهُ تَعَالَى فِی سَمَائِهِ عَلِیّاً الْمُرْتَضَى وَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ
وَ الصِّدِّیقَ الْأَکْبَرَ وَ الْفَارُوقَ الْأَعْظَمَ وَ الْمَأْمُونَ وَ الْمَهْدِیَّ فَلَا تَصِحُّ هَ ِذهِ الْأَسْمَاءُ لِأَحَدٍ
غَیْرِکَ یَا عَلِیُّ أَنْتَ وَصِیِّی عَلَى أَهْلِ بَیْتِی حَیِّهِمْ وَ مَیِّتِهِمْ وَ عَلَى نِسَائِی فَمَنْ ثَبَّتَّهَا لَقِیَتْنِی
غَداً وَ مَنْ طَلَّقْتَهَا فَأَنَا بَرِیءٌ مِنْهَا لَمْ تَرَنِی وَ لَمْ أَرَهَا فِی عَرْصَةِ الْقِیَامَةِ وَ أَنْتَ خَلِیفَتِی
عَلَى أُمَّتِی مِنْ بَعْدِی فَإِذَا حَضَرَتْکَ الْوَفَاةُ فَسَلِّمْهَا إِلَى ابْنِیَ الْحَسَنِ الْبَرِّ الْوَصُولِ فَإِذَا
حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَلْیُسَلِّمْهَا إِلَى ابْنِیَ الْحُسَیْنِ الشَّهِیدِ الزَّکِیِّ الْمَقْتُولِ فَإِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ
فَلْیُسَلِّمْهَا إِلَى ابْنِهِ سَیِّدِ الْعَابِدِینَ ذِی الثَّفِنَاتِ عَلِی فَإِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَلْیُسَلِّمْهَا إِلَى ابْنِهِ
مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ فَإِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَلْیُسَلِّمْهَا إِلَى ابْنِهِ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ فَإِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ
فَلْیُسَلِّمْهَا إِلَى ابْنِهِ مُوسَى الْکَاظِمِ فَإِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَلْیُسَلِّمْهَا إِلَى ابْنِهِ عَلِی الرِّضَا فَإِذَا
حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَلْیُسَلِّمْهَا إِلَى ابْنِهِ مُحَمَّدٍ الثِّقَةِ التَّقِیِّ فَإِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَلْیُسَلِّمْهَا إِلَى ابْنِهِ
عَلِی النَّاصِحِ فَإِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَلْیُسَلِّمْهَا إِلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ الْفَاضِلِ فَإِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ
فَلْیُسَلِّمْهَا إِلَى ابْنِهِ مُحَمَّدٍ الْمُسْتَحْفَظِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع فَذَلِکَ اثْنَا عَشَرَ إِمَاماً ثُمَّ یَکُونُ مِنْ
بَعْدِهِ اثْنَا عَشَرَ مَهْدِیّاً.
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فَإِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَلْیُسَلِّمْهَا إِلَى ابْ ِنهِ أَوَّلِ الْمُقَرَّبِینَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَسَامِیَ اسْ ٌم کَاسْمِی َو
اسْمِ أَبِی وَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَ أَحْمَدُ وَ الِاسْمُ الثَّالِثُ الْمَهْدِیُّ هُوَ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِینَ.

داللت روایت وصیت
این روایت که دائم مورد استدالل احمد اسماعیل و پیروانش قرار میگیرد
و میتوان آن را به عنوان ترجیعبند ادعاها و استداللهای آنها شمرد ،داللت
دارد بر اینکه:
رسول اهلل
و حضرت علی

در شب وفاتشان به امیرالمؤمنین

مطالبی را امالء کردند

آن مطالب را نوشتند که از جملهی آنها این بود:

ای علی پس از من دوازده امام خواهد بود و دوازده مهدی .تو اولین ائمه
هستی و پس از تو فرزندت حسن و سپس حسین و آنگاه فرزندش علی و
همنطور محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و حسن و سپس محمد
بن الحسن ،حفظ شده از آل محمد

 ،امام و جانشین من خواهند بود .و پس

از او دوازده مهدی خواهند آمد.
پس هرگاه زمان وفات محمد بن الحسن (آخرین امام) رسید ،باید خالفت
را به فرزندش که اولین از مقرّبین است ،تسلیم کند .او دارای سه اسم است؛
اسمی مانند اسم من و اسمی مانند اسم پدرم که «احمد» و «عبداهلل» است ،و
اسم سوّم او «مهدی» است .او ا ّولین مؤمنان است.

بررسی و رد ادعاهای احمد اسماعیل
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از احمد اسماعیل و پیروانش میپرسیم:
 .3از کدام قسمت روایت استفاده میشود که مهدیِ اول ،امام است؟
(بلکه به قرینهی مقابله ثابت میشود که مهدی ها امام نیستند).
 .1از کدام قسمت روایت استنباط میشود که مهدی اول ،فرزند با
واسطهی امام زمان است که احمد اسماعیل ادعا دارد مهدی اول است و با
چهار واسطه فرزند امام زمان است؟
(ما قبالً گفتیم که اگر هم به فرض محال ،احمد اسماعیل پسر امام مهدی
باشد ،باز هم مصداق این روایت نیست ،زیرا کلمهی «ابْنِهِ» در این روایت ده
بار تکرار شده و مقصود در هر ده بار فرزند بالواسطه است .چه قرینهای وجود
دارد که در نُه مورد اول فرزند بالواسطه و در مورد دهم فرزند با چهار واسطه
منظور باشد؟ در حالیکه به قرینهی نُه مورد اول ،روشن میشود که در مورد
دهم هم فرزند بالواسطه منظور است).
ی
 .1از کدام قسمت روایت فهمیده میشود که مهدی اول همان یمان ِ
موعود است؟
 .2از کدام قسمت این روایت فهمیده میشود که مهدی اول قبل از
پدرش باید بیاید و زمین را پر از عدل و داد کند؟
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فصل ششم
دربارهی جعلیات و خطاهای احمد اسماعیل
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سه نمونه از جعلیات احمد اسماعیل در روایات

محقق گرامی حجة اإلسالم و المسلمین شیخ علی کورانی در صفحهی312
کتاب خود «دجال البصرة» آورده است:
این دجّال ،روایتی را دربارهی نسب امام مهدی

تحریف 3کرده است .او

در پایگاه خود نوشته است:
اصبغ بن نباته میگوید :روزی به نزد امیرالمؤمنین علی

آمدم ،پس او را

درحال فکر کردن دیدم .عرض کردم :ای امیرمؤمنان! درحال فکر کردن به چه
چیزی هستی؟ فرمود :به مولودی فکر میکردم که از صُلب یازدهمین فرزند از
فرزندانم است .او همان مهدی است که زمین را پر از عدل و داد میکند
همانگونه که از ظلم و جور پر شده است .برای او غیبتی است و [برای مردم]
حیرتی که در آن ،گروهی گمراه میشوند و گروهی هدایت میشوند.

 - 3عبارت جناب محقق ارجمند ،کورانی چنین است« :فحذف [احمد اسماعیل] الیاء من کلمة
(ظهری) فصارت العبارة( :من ظهر الحادی عشـر) ،و طبّقها على نفسه و زعم أنه هو من ظهر الحادی
عشر ،أی اإلمام المهدی

» .باید گفت که احمد اسماعیل «ی» را از کلمهی «ظهری» ساقط نکرده

است بلکه در بعضی از روایات این حذف «یا» وجود دارد و اشتباه از نسخه نویسان است که در
اصطالح رجالیون به آن «تصحیف» گفته میشود ،و جناب کورانی هم به این قضیه واقف بودهاند
چنانکه در متن عربی کتاب «دجال البصره» آوردهاند .بنابراین اصحّ این است که بگوئیم احمد اسماعیل
در عبارت امام علی

تحریف معنوی مرتکب شده است نه تحریف لفظی.
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(فِکری فی مولودٍ یکونُ مِن ظَه ِر الحادی عَشَر مِن وُلدی هو المهدیُّ الذی
یَملؤُها قِسطاً وَ عدالً کما ُملئت ظلماً وَ جوراً ،وَ یکونُ له غَیبةً وَ حَیرةً تَضِلُّ
فیها أقوامٌ و یَهتدی فیها آخَرون)
احمد اسماعیل نوشته است :این فرزند ،پسر امام مهدی است ،زیرا امام
مهدی یازدهمین فرزندِ امام علی

است .و کسی که از صُلب او [صُلب امام

مهدی ] است همان کسی است که زمینه ساز ظهور امام است[ .میخواهد
بگوید این مولود خودم هستم].
اما احمد اسماعیل در کالم امیرالمؤمنین
است ،زیرا اصل قول امام علی

تحریف [معنوی] مرتکب شده

چنانکه در روایات زیادی بطور مستفیض

آمده است ،چنین است:
«فَکَّرْتُ فِی مَوْلُودٍ یَکُونُ مِنْ ظَهْرِی ،الْحَادِیَ عَشَرَ مِنْ وُلْدِی ،هُوَ الْمَهْدِیُّ
الَّذِی یَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَ قِسْطاً کَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً ،تَکُونُ لَهُ غَیْبَةٌ وَ حَیْرَةٌ
یَضِلُّ فِیهَا أَقْوَامٌ وَ یَهْتَدِی فِیهَا آخَرُونَ»
(به مولودی که از صُلب من است فکر میکردم؛ یازدهمین فرزند از
فرزندانم .او همان مهدی است که زمین را پر از عدل و داد میکند همانگونه که
پر از ظلم و جور شده است .برای او غیبتی است و [برای مردم] حیرتی است
که در آن گروهی گمراه میشوند و گروهی هدایت میگردند).

بررسی و رد ادعاهای احمد اسماعیل
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این روایت در کتابهای زیر به صورت «فَکَّرْتُ فِی َموْلُودٍ یَکُو ُن ِمنْ ظَهْرِی،
ن وُلْدِی (به مولودی که از صُلب من است فکر میکردم؛
الْحَادِیَ عَشَرَ مِ ْ
یازدهمین فرزند از فرزندانم)» نه «فَکَّرْتُ فِی مَوْلُودٍ یَکُونُ مِنْ ظَهْرِالْحَادِی عَشَرَ
مِنْ وُلْدِی (به مولودی فکر میکردم که از صُلب یازدهمین فرزند از فرزندانم
است)» آمده است:
« .3اإلمامة» از مرحوم ابن بابویه (پدر شیخ صدوق) ،صفحهی 314
« .1کافی» از مرحوم شیخ کلینی ،جلد  ،3صفحهی 112
« .1کفایة األثر» از مرحوم علی بن محمد رازی ،صفحهی 139
« .2غیبت» از مرحوم شیخ نعمانی ،صفحهی 69
« .2کمال الدین» از مرحوم شیخ صدوق ،صفحهی 122
بنابراین باتوجه به این منابع که از قدیمیترین منابع حدیثی هستند ،روایتی
که در آنها عبارت «فَکَّرْتُ فِی مَوْلُودٍ یَکُونُ ِمنْ ظَهْرِالْحَادِی عَشَرَ مِنْ وُلْدِی»
آمده است را باید از لحاظ لفظ و معنا به منابع باال برگرداند و قائل شویم که
در این روایت «تصحیف» صورت گرفته است .عالوه بر اینکه دو قید مهم ذکر
ت جَوْراً وَ ظُلْماً.
شده در این روایت ( .2الَّذِی یَمْ َلأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَ قِسْطاً کَمَا مُلِئَ ْ
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.1

تَکُونُ لَهُ غَیْبَةٌ وَ حَیْرَةٌ) بهطور یقین ثابت میکند فرزندی که موضوع کالم

امیرالمؤمنین

امام مهدی

است نه شخص دیگری.

یکی دیگر از تحریفاتی [این بار تحریف لفظی] که احمد اسماعیل مرتکب
شده است و بسیار تکاندهنده است و انسان را به یاد «شلمغانی »3میاندازد،
تحریفی است که ما قبالً در صفحهی 13در مبحث «یمانی كیست؟ احمد
اسماعیل پاسخ میدهد» به آن اشاره نمودیم .او در کتاب «متشابهات ،جلد ،2
صفحهی( »22چاپ دوم 3213 :هجری قمری) مینویسد :رسول اهلل
فرمودند ...« :إِذَا رَ َأیْتُمُوهُ فَبَا ِیعُوهُ فَإِنَّهُ خَلِیفَةُ الْمَهْدِیِّ» ( ...اگر او را دیدید با او
بیعت کنید زیرا او خلیفهی مهدی است !!!).درحالی که اصل روایت چنین است:
« ...إِذَا رَ َأیْتُمُوهُ فَبَایِعُوهُ فَإِنَّهُ خَلِیفَةُ اهللِ الْمَهْدِیُّ» ( ...اگر او را دیدید با او بیعت
کنید زیرا او خلیفهی خدا ،مهدی است).
فردی که پیروانش را با این ادعا که فرزند امام مهدی و رسول او و
جانشین او و یمانی موعود است ،فریب داده ،کلمهی «اهلل» را که در تمام اسناد
این روایت چه در شیعه و چه در سنی وجود دارد انداخته تا جانشینیِ خود را
برای امام مهدی صلوات اهلل و سالمه علیه ثابت کند .اما آیا او نمیداند که چه
کلمهی عظیمی را انداخته است؟! (وَ کَلِمَةُ «اللَّه» هِی الْعُلْیا)

 - 3ذکر شلمغانی در صفحهی  12گذشت.
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از آنجائی که انسان با دروغ راه بهجائی نمیبرد و با تحریف لفظی با
وجود آن همه کتاب روائی و مراجعهی محقّقین ،دروغ احمد اسماعیل روشن
شد ،این بار همین روایت را در کتاب خود «الوصیة المقدسة» (سال چاپ:
 3211هجری قمری) صفحهی  12در پاورقی و صفحهی 16در متن ،به همان
صورت کامل (فَبَا ِیعُوهُ فَإِنَّهُ خَلِیفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِیُّ) نقل کرد ولی آن را تحریف
معنوی نمود؛ یعنی بالتضمّن بل بالتصریح گفت که آن روایت در شأن من صادر
شده است و من همان «خلیفة اهلل المهدی» مذکور در این روایت هستم!
یکی دیگر از تحریفات آنها ،تحریف در قول «سطیح کاهن» است .شیخ
ناظم عُقَیلی با تأیید احمد اسماعیل در کتاب «الرد الحاسم على منکری ذرّیة
القائم» مینویسد:
«در کتاب «بشارة اإلسالم» به نقل از بحاراألنوار در فقرهای از روایت
طوالنی از «سطیح کاهن» آمده است:
«...فعندها َیظهر ابنُ المهدیِّ» ( ...در آن هنگام فرزند مهدی آشکار
میشود) .و این فراز به صراحت داللت میکند که قبل از قیام امام مهدی ،
فرزندش ظاهر خواهد شد و این فرزند ،همان کسی است که در دعاهای اهل
بیت بر او تأکید شده است».

3

« - 3الرد الحاسم علی منکری ذرّیة القائم» ،صفحهی ...
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ولی ،عالوه بر اینکه قول «سطیح کاهن» فاقد حجّیّت است ،ناظم عُقَیلی
نیز مانند امامش ،احمد اسماعیل ،مرتکب تحریف لفظی شده است .روایت بحار
ن النبیِّ المهدیُّ (در
األنوار جلد  ،23صفحهی  361چنین است« :فعندها یظهر اب ُ
آن هنگام فرزند پیامبر ،مهدی ،آشکار میشود)» .این بار نیز کلمهی عظیمی را
(النبی

) جهت اثبات امیال و اغراض خود از روایت انداختهاند!!!.

الزم به ذکر است که این روایت را «حافظ بُرسی» متوفای  231قمری در
صفحهی  399کتاب خود «مشارق أنوارالیقین فی أسرار أمیرالمؤمنین »
آورده است و بحاراألنوار از او و بشارة اإلسالم از بحاراألنوار نقل کردهاند.
عبارت روایت در این کتاب همانگونه که ما نقل کردیم (فعندها یظهر ابنُ النبیِّ
المهدیُّ) است و همهی کتابهای دیگر (از بحاراألنوار گرفته تا بشارة اإلسالم)
نیز به همین شکل ،با داشتنِ کلمهی «النبیِّ» نقل کردهاند .ما تصویری از کتاب
«بشارة اإلسالم» مربوط به همین صفحه ،برای اثبات بودنِ کلمهی «النبیّ» در
جملهی «ابنُ النبیِّ المهدیُّ» ،را در قسمت «ضمائم» آوردهایم .ولی ناظم عُقَیلی
برای پیشبرد اهداف امامش ،احمد اسماعیل ،و با تأیید او چنین تحریف عظیمی
را مرتکب شده است.
تحریفات آنها بیش از این موارد است و در کلیپهای صوتی و تصویری و
کتابهائی که منتشر میکنند ،تحریفاتی اینچنین زیاد دیده میشود ،ولی همین
مقدار برای شناختن افکار این فرقهی مُنحَرِفِ مُحَرِّف کافی است.
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خطاهای احمد اسماعیل

جناب شیخ علی آلمحسن نویسندهی کتاب «الرد القاصم لدعوة المفتری
علی اإلمام القائم» با بررسی نوشتهها و گفتههای احمد اسماعیل ،خطاهای
بسیار زیادی از او را در چند عنوان ذکر کرده است که ما در اینجا فقط
مهمترین خطاهای قرآنی و نحوی او را ذکر مینمائیم و خوانندگان گرامی را،
برای اطالع از بقیهی خطاهای او ،به کتاب مذکور ارجاع میدهیم.

 .1خطاهای احمد اسماعیل در قرائت قرآن
کسی که به فایلهای صوتی احمد اسماعیل گوش دهد ،مییابد که خطاهای
رسوا کنندهی بسیار زیادی در قرائت قرآن دارد .از مهمترین فایلهای صوتی او،
فایلی است که خطاب به طلبههای حوزهی علمیهی نجف و قم میباشد .و
عالوه بر اینکه احمد اسماعیل خود را امام میداند ،چون خطابش به طالب و
علمای حوزه است که با دقت به کالمش گوش میدهند و آن را زیر ذرهبین
بررسی خود قرار میدهند ،باید تالش کند که سخنش خالی از هرگونه غلط و
خطا و اشکال باشد ،درحالی که این فایل صوتی (مانند سخنان دیگرش) پر از
اشتباهات رسوا کننده است .با توجه به اینکه از نحوهی بیانش معلوم است که
سخنرانیاش را از روی کاغذ میخواند .ما در اینجا مهمترین خطاهای او را
میآوریم و اهل تحقیق را به فایل صوتی با عنوان مذکور ارجاع میدهیم:
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 -3آیهی «وَإِذْ قالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اهللُ مُهْلِکُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً

شَدِیداً (األعراف »)362:را با تفخیم لفظ جاللهی «اهلل» خواند درحالی که به علت
اینکه ماقبل آن مکسور است باید به صورت ترقیق خوانده شود.
 -1کلمهی «سُبُلَنا» را در آیهی «وَالَّذِینَ جاهَدُوا فِینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا

(العنکبوت »)69:به صورت «سُبُلُنا»؛ مرفوع ،خواند درحالی که به علت مفعول
بودن برای «لَنَهْدِیَنَّهُمْ» باید به صورت منصوب خوانده شود .صدور این خطا
حتی از طلبههای مبتدیِ فارسی زبان هم زشت است.
 -1کلمهی «ضِیزَى» را در آیهی «تِلْکَ إِذ ًا قِسْمَةٌ ضِیزَى (النجم »)11:به
صورت «ضَیْزَى» خواند ،درحالی که طبق روایت حفص که بواسطهی عاصم
از ابینجود کوفی روایت شده است ،باید به همان نحو «ضِیزَى» بخواند.
انصار احمد اسماعیل در یک فایل صوتی در دفاع از او گفتهاند که
«ضِیزَی» را به چند قرائت میشود خواند که یک نحو آن «ضَیْزَى» میباشد.
این کالم مغالطه است ،زیرا اگر احمد اسماعیل امام است ،نباید از قرائت
دیگران پیروی کند ،بلکه باید ،همانگونه که ادعا میکند ،بر اساس قرائت اهل
بیت
اهل بیت

تالوت کند .درحالی که این نوع قرائت («ضَیْزَى») برای این کلمه ،از
ثبت نشده است .عالوه براینکه اگر احمد اسماعیل متخصص یا
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عالم به قرائات قرآن بود ،ممکن بود این جواب را از او بپذیریم اما اشتباهات
روخوانی قرآن او آنچنان است که این بهانه از او پذیرفتنی نیست.
 -2آیهی «قُلِ اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ
تَشاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ

(آل

عمران »)16:را خواند و سه خطای واضح را در آن مرتکب شد؛ «اللَّهُمَّ» را
بجای ترقیق به صورت تفخیم خواند ،کلمهی «مالِکَ» را مجرور (مالِکِ)
خواند درحالی که منصوب است و فعل «تنزِع» را به صورت «تنزَع» خواند.
 -2کلمهی «لَأَقْعُدَنَّ» را در آیهی «قالَ فَبِما أَغْوَیْتَنِی لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَکَ

الْمُسْتَقِیمَ (األعراف ،»)36:به کسر «عین» (لَأَقْعِدَنَّ) خواند ،سپس خواست آن را
اصالح کند ،آن را به فتح «عین» (لَأَقْعَدَنَّ) خواند.
 -6کلمهی «بَیاتاً» را در آیهی «وَکَمْ مِنْ قَرْیَةٍ أَهْلَکْناها فَجاءَها بَأْسُنا بَیاتاً أَوْ

هُمْ قائِلُونَ (األعراف »)2 :به صورت «بِیاتاً» به کسر «باء» باء خواند.
 -2همزه را در جملهی «قالَ َأنْظِ ْرنِی» در آیهی «قالَ أَنْظِرْنِی إِلى یَوْمِ

یُبْعَثُونَ (األعراف »)32:که همزهی قطع است ،به صورت وصل (قالَ انْظِرْنِی) خواند.
 -2کلمهی «یَ ْظلِمُو َن» را در آیهی «وَمَنْ خَفَّتْ مَوازِینُهُ فَأُولئِکَ الَّذِینَ

خَسِـرُوا أَنْفُسَهُمْ بِما کانُوا بِآیاتِنا یَظْلِمُونَ (األعراف »)9:به فتح «الم» به صورت
«یَ ْظلَمون» خواند.
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 -9کلمهی «مَذْؤُوم ًا» و «تَبِ َعکَ» را در آیهی «قالَ اخْرُجْ مِنْها مَذْؤُوماً

مَدْحُوراً لَمَنْ تَبِعَکَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْکُمْ أَجْمَعِینَ (األعراف »)32:به صورت
«مَذمُوماً» و « تَبَ َعکَ » خواند.
تمام این خطاها و موارد دیگر که ذکر نشدند را در یک خطاب ،آن هم
خطاب به طالب حوزهی علمیهی قم و نجف ،مرتکب شد ،و با همهی این
خطاها ادعا میکند و یارانش ادعا دارند که او آگاهترین مردم به قرآن است.
در پایگاه اینترنتی آنها نوشته است« :قال السیّد أحمد الحسن علیهالسالم :أنا
أعلم مِن أهل التوراة بتوراتهم ،و أعلم من أهل اإلنجیل بإنجیلهم ،و أعلم من
صارِ!
أهل القرآن بقرآنهم !!!».فَاعْتَبِرُوا یا أُولِی الْأَبْ َ

 .2خطاهای احمد اسماعیل در ادبیات عرب
اما خطاهای نحوی او آنقدر زیاد است که هیچ کتابی از کتابهایش و هیچ
بیانی از بیانات او خالی از آنها نیست 3.این بار خطاهای نحوی همین فایل
صوتی خطاب به طالب حوزهی قم و نجف را بررسی مینمائیم ،ضمن اینکه
میگوئیم با اینکه احمد اسماعیل عادت دارد از ترس اشتباه خواندن ،کلمات را
به سکونِ حرف آخر بخواند ،باز هم خطاهای ذیل را مرتکب شده است:

 - 3ما در اینجا ،به دلیل طوالنی ن شدن کالم ،فقط بعضی از خطاهای او را میآوریم .برای اطالع
بیشتر نگاه کنید به« :الرد القاصم لدعوة المفتری علی اإلمام القائم» صفحات 134-324
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 -3کلمهی «روایاتِهِم» را در جملهی «وأمَّا العترة فقد ذَرَوْتُم حِکمَتَهُم
الیمانیة ،و روایاتِهِم الربّانیة ذَرْوَ الریحِ لِلهَشیم» به صورت «روایاتَهُم» خواند که
خالف قاعدهی ادبیات عرب است .قبالً گفتیم که سید علی محمد شیرازیِ
فارسی ،در جمع علماء ،کلمهی «السماوات» را در حالت نصبی به فتح «تاء»
خواند و علماء بر او خندیدند .در آنجا عذر این سید شیرازی را پذیرفتیم ،اما
این مجهول السیاده (بلکه غیر سید) و عرب عراقی اگر در صحبت به کالم
مادریاش اشتباه کند ،پذیرفتنی نیست.
الزم به ذکر است که در ادبیات عرب جمع به « الف و تاء» را در حالت
نصبی ،مکسور میخوانند .ابن مالک در الفیهاش میگوید« :و ما بِـ«تا و الفٍ»
قد جُمعا ،یُکسر فی الجرّ و فی النصب معا» (آنچه با «الف و تاء» جمع بسته
شده ،در حالت نصبی و جرّی ،مکسور میشود).
 -1و از خطاهای رسوا کنندهی او خواندن این جمله بود «والحقُّ أقول
لکم :إنَّ فی التوراة مکتوبْ :توکَّل علیَّ بکُلْ قلبَک ،وال تعتمد على فهمَک».
در این جمله ،کلمهی «الحقّ» را مرفوع خواند درحالی که منصوب به فعل
مقدَّر (اقول) است« .باء» در «مکتوب» را سکون داد بدون اینکه آن را تبدیل
به «الف» کند زیرا تنوین آن نصب است .و «قلب» را منصوب خواند درحالی
که مجرور به اضافه است و «فهمک» را نیز منصوب خواند درحالی که مجرور
به حرف جرّ «علی» است.
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این چند اشتباه در یک جملهی کوتاهی که به قول خودش از تورات نقل
کرده مرتکب شده است ،با این حال ادعا میکند که «اعلم الناس به تورات»
است .ضمن اینکه «اعلم الناس به تورات» نباید «اعلم الناس به تورات
عربی» باشد ،بلکه باید حداقل «اعلم الناس به زبان اصلی تورات (عِبری)»
باشد و اال باب مباحثه و مناظره باز نمیشود.
 -1یکی دیگر از خطاهای واضح او خواندن این جمله «ولقد انتصـر
الحسینْ

وأصحابَه فی هذه المواجهة» بود .در این جمله «أصحابُهُ» صحیح است.

زیرا عطف به فاعل «انتصر» (الحسینُ ) میباشد.
 -2یکی از خطاهای لفظی او گفتن این جمله بود« :إنَّ هؤالءْ العلماءْ غیرِ
العاملین الذین یؤیِّدون حرّیةَ أمریکا و دیموقراطیّتِها ،أحراراً؛ فلو کانوا عبیداً هللْ الستَحُوا
من اهلل ».در این جملهی کوتاه چهار غلط لفظی داشت؛ کلمهی «غیر» را مجرور
خواند ،درحالی که منصوب است چون صفت «علماء» است .و کلمهی
«دیموقراطیّتها» را نیز مجرور خواند ،درحالی که باید به دلیل عطف به منصوب
(حُرّیّةَ) به اعراب نصب خوانده شود .و کلمهی «أحراراً» را منصوب خواند ،درحالی
که باید مرفوع بخواند ،زیرا خبر «إنّ» است .و کلمهی «الستَحُوا» صحیح نیست ،بلکه
باید «الستَحْیَوا» گفته شود.
 -2نیز این جمله را به این صورت خواند «و أمَّا الدنیا و زخرفِها فقد طلَّقها
الحسینْ

و أصحابَه

و ساروا فی رکب الحقیقة» که صحیح آن چنین است:
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و أصحابُه

و ساروا فی رکب

الحقیقة» .این جمله اگرچه به جرّ «زُخرُف» نمیتوان معنای محصلی را از آن فهمید
ولی اگر این اشتباه را اصالح کنیم ،معنای گفتهی احمد اسماعیل چنین میشود:
«حسین

دنیا و زینتش و اصحابش را طالق داد ».در حال که منظورش این بوده

است« :حسین

و اصحابش دنیا و زینت آن را طالق دادند».

ناظم عُقَیلی ،یکی از بزرگان انصار احمد اسماعیل ،در دفاع از او در جواب
«حسن النجفی» گفته است« :ولی او [احمد اسماعیل] به اندازهی دقت بر توضیح معنی
و قدرت استدالل ،بر تمرکز بر اعراب و حرکتگذاری مبالغه نمیکند ،و خطاهائی که
بازگو کردی تغییری در معنا ایجاد نمینمایند».

3

خطاهای عبارتیِ او بسیار زیاد است اما چون به زبان محلّی صحبت میکند ،از
بعضی از خطاهای او میتوان به دلیل لهجهی مخصوص چشمپوشی کرد( .مثالً کلمهی
«حِجَّة» در آنجا که میگوید« :تقولون :إنَّ روایاتَهُم [صحیح :روایاتِهِم] الّتی وصفونی بها
لیست حِجَّة [صحیح :حُجَّة] ،و وصیّة رسول اهلل

باألئمّة و بی و بالمهدیّین لیست

حِجَّة [صحیح :حُجَّة] ،و معرفة القرآن و طرق السماوات لیست حِجَّة [صحیح :حُجَّة]».
در هر حال امیدواریم خداوند متعال از خطاهای تمام مؤمنین و مؤمنات درگذرد.

 - 3الردّ األحسن فی الدفاع عن أحمد الحسن ،صفحهی  9و الجواب المنیر عبر األثیر جلد  2 ،2و 6
صفحه ی 312
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شباهتهای احمد اسماعیل عراقی با میرزا غالم احمد قادیانی هندی

«میرزا غالم احمد قادیانی» حدود صد سال پیش در هند فرقهای به نام
«قادیانیه» بنا نهاد .او فرزند «میرزا غالم مرتضی» ،در سال  3219میالدی در
روستای «قادیان» ،که در آن زمان حدود  3244نفر جمعیت داشت ،به دنیا
آمد .قادیان روستایی از روستاهای شهر گرداس پورپنجاب است که اکنون بعد
از تقسیم شبه قارهی هند ،از توابع هند است .میرزا غالم احمد به مطالعات
اسالمی عالقه داشت و ریاضت هایی را بر خود تحمیل میکرد.
وی در سال  3229میالدی ادعا کرد که مجدّد قرن چهاردهم بوده و به او
الهام شده و از طرف خدا مأمور شده است که از مردم بیعت بگیرد ،پس در
سال  3293میالدی کتابی را درباره حضرت عیسی
نوشت و در آن کتاب ادعا کرد که عیسی

به نام «نزول المسیح»

بر صلیب نمرده ،بلکه از فلسطین

فرار کرده و به هند آمده است و در  314سالگی در «سرینَگَر» از دنیا رفته و
قبری که امروز به نام «بوذاسف» در «کشمیر» معروف است ،قبر عیسی است و
عیسی به آسمان صعود نکرده و بازگشت دوبارهای ندارد و او (غالم احمد)
مَثیل (یعنی تجلّی) مسیح است .در این زمان به غیر از این که خود را «مسیح
موعودِ» مسیحیان معرفی کرد ،خود را «مهدی موعودِ» مسلمانان نیز دانست و
مردم را به سوی خود فراخواند.
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در سال  3941میالدی اعالم کرد که خداوند او را نبیِّ مرسَل قرار داده،
ولی نه نبیّ شریعت آور ،بلکه او «نبی غیرحامل الشریعة»« ،النّبیُّ الظِلّی و
المُتَجَسَّد»« ،محمّد عَلَی وجهِ التّجسُّد» و «محمّد بصفةِ ظلّیة» است و در سال
 3942میالدی اعالم کرد که «آواتار کریشنا» است.
غالم احمد در حدود  22کتاب نوشته است که همگی به چاپ رسیدهاند.
سخنرانیها و مکاتبات وی نیز بعداً بوسیلهی پیروانش جمعآوری و چاپ شده
است.
غالم احمد مسلمانان را کافر میدانست و به پیروان خود دستور میداد که
با آنان مثل اهل کتاب رفتار کنند و با زنان مسلمانان ازدواج کنند ،ولی دختران
خود را به ازدواج مسلمانان درنیاورند .این طرز تفکر در شاخهی «قادیانیه»
[بالمعنی األخص] به شدت إعمال شد؛ آنان مسلمانان را به خاطر ایمان
نیاوردن به نبوت غالم احمد ،کافر میدانند.
نام دیگر قادیانیه «احمدیه» است که در منابع انگلیسی به این نام شهرت
دارند و خود را در جهان به این نام معرفی میکنند .این فرقه هیئتهای تبلیغی
قویای دارد و اکنون مرکز آن در انگلستان است و بنابر اعالم خودشان حدود
 34میلیون نفر به این فرقه وفادارند که حدود  2میلیون از آنها در پاکستان
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زندگی میکنند ،اما بیشترین فعالیت آنها در آفریقاست .میرزا غالم احمد در 16
مارس سال  3942میالدی در  69سالگی از دنیا رفت.

3

پس از «میرزا غالم احمد» رفیق او «نورالدین» خود را «خلیفةُ المسیح»
نامید [«مسیح» در نزد آنان همان قادیانی است ،نه حضرت عیسی ] و بجای
او نشست .در زمان او گروه قادیانیه زیاد شدند .وقتی که نورالدین در سال
 3931میالدی وفات یافت ،برای خود خلیفهای تعیین نکرد و به همین سبب
اختالف بزرگی در میان قادیانیه شکل گرفت .گروهی بر این عقیده بودند که
«امیر محمد علی» که از ابتدا با غالم احمد بوده ،خلیفه است و در مقابل،
اکثریت متمایل به «میرزا بشیرالدین احمد محمود» ،پسر غالم احمد ،بودند .به
همین دلیل قادیانیه به دو دسته تقسیم شدند .یک دسته ،فرقهی «احمدیهی
الهوریه» را تأسیس کردند و پیرو امیر محمد علی شدند .اینان اگرچه عدهای
کم بودند ولی از بزرگان قادیانیه محسوب میشدند و مرکز خود را الهور،
پایتخت ایالت پنجاب ،قرار دادند .و دستهی دیگر ،نام «قادیانیه» (بالمعنی
األخص) را برای خود برگزیدند و با پسر غالم احمد [میرزا بشیرالدین احمد
محمود] ،درحالی که هنوز سی سال از عمرش نگذشته بود ،بیعت کردند.

1

 - 3قادیانیه ،نوشتهی مهدی فرمانیان ،نشریهی هفت آسمان ،شماره [ ،32با اندکی دخل و تصرف]
 - 1فرهنگ جامع فِرَق اسالمی ،جلد  ،1صفحهی 3422
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با بررسی گفتهها و نوشتههای این دو مدعی (احمداسماعیل و غالماحمد)
روشن میشود که این دو مدعا تشابه زیادی با هم دارند و اگرچه اوّلی ،شیعهی
عراقی است و دوّمی ،سنّیِ هندی است اما به جرأت میتوان ادعا کرد که
ریشهی ادعاهای آنها از یک منبع نشأت گرفته است:

3

 .1آغاز دعوت هر دو آنها با خواب
غالماحمد قادیانی در کتاب خود« ،تبلیغ» ،صفحهی  342نوشته است:
«و چون به سن چهل سالگی رسیدم ،نسیم وحی عنایات پروردگار به من
رسید تا معرفت و یقینم را زیاد کند و حجابهایم را برطرف نماید و از یقین
کنندگان باشم .پس اولین چیزی که باب آن بر من فتح شد ،رؤیای صالحه
بود»....
ی «قصهی
احمد اسماعیل نیز برای توضیح آغاز دعوتش ،در فایل صوت ِ
مالقات» که ما قسمتهای مهم آن را در صفحهی  22ذکر کردیم ،میگوید:

 - 3موارد  3الی  9را از کتاب «الرد القاصم لدعوة المفتری علی اإلمام القائم» مبحث «أوجه التشابه
بین احمد القادیانی و احمد البصری» اقتباس کردهام .الزم به ذکر است که من به دلیل در اختیار نداشتن
کتابهای احمد قادیانی ،آدرس کتابهای او را بر اساس ارجاعات «الرد القاصم» نقل میکنم ولی
ارجاعات کتابهای احمد اسماعیل را با مراجعه به کتابها و گفتههای او انجام دادهام.

بررسی و رد ادعاهای احمد اسماعیل

017

«روزها و ماهها گذشت و خداوند برای من خواست که با امام

مالقات

کنم و ایشان این بار مرا به سوی حوزهی علمیهی نجف فرستاد تا چیزی را که
به من خبر داده بود به گروهی از آنها خبر دهم .قصهی این مالقات این چنین
است که من در شبی از شبها خواب دیدم که امام مهدی

کنار ضریح سید

محمد  ،برادر حضرت امام عسکری  ،ایستاده است و مرا امر به حضور
برای مالقاتش کرد».

 .2ادعاهای عجیب بدون دلیل
غالم احمد قادیانی در کتاب «نزول المسیح» ،صفحهی 26جسورانه ادعا
کرده است که افضل از امام حسین  ،و مسیح زمان است« :کامالً صحیح است
که او [حضرت امام حسین ] از بندگان صادق خداوند بود ،ولی در این دنیا
میلیونها و میلیونها از این نوع انسان بودند و رفتند و خداوند فقط میداند که
چه مقدار دیگر در آینده خواهند آمد ...و خداوند متعال و رسول گرامی او
«مسیح موعود» را نبیّ و رسول نامیدهاند و تمام پیامبران او را مدح نمودهاند و
او را مظهر کاملهی صفات جمیع انبیاء شمردهاند .حال باید در این مطلب تفکر
نمود که امام حسین در برابر او چه شأنی دارد .آیا صحیح نیست که مسیح
موعود ،بنابر شهادت قرآن و احادیث و شهادت تمام انبیاء ،از حسین افضل
است؟ زیرا او جامع کلمات متفرقه است .پس اگر من همان مسیح موعود باشم،
واجب است مرا در چه مقامی در برابر حسین قرار دهید؟[!!!]»
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احمد اسماعیل نیز ،چنانکه در صفحهی  ، 29در ضمن ادعای شمارهی34
آوردیم ،گفتهاست« :خون امام حسین علیه السالم که در کربال بخاطر پدرم
[امام مهدی ] و بخاطر من ریخته شد ،از شما شکایت خواهد کرد».

 .3ادعای نبوت و رسالت مخصوص
قادیانی ادعای «نبوت ظلّیه یا بروزیّه» [که خود و شیطان گمراهکنندهاش
فقط معنای آن را میداند] کرده و گفته است« :باب نبوتِ کامله بسته شده است
ولی یک باب باز است و آن باب سیرهی صدّیقه است؛ یعنی فناء در رسولِ
خدا صلی اهلل علیه [و آله] و سلم .لذا غیرتی بر نبوت کسی نیست که از طریق
این باب از طرف خدا آمده است و لباس رداء نبوت را پوشیده باشد که همان
رداء نبوت محمدّیه به طریق ظلّیّه است».

3

احمد اسماعیل نیز قائل است که رسول و نماینده از طرف امام مهدی
ال »1و « َأنَّى لَهُمُ
است ،و بعضی از آیات مانند «وَما کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَ ْبعَثَ رَسُو ً
الذِّکْرى وَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِینٌ »1را بر خود تطبیق میکند.

 - 3ازالة الخظأ ،صفحهی 621
 - 1آیهی  32سورهی اسراء
 - 1آیهی  31سورهی دخان
 - 2نگاه کنید به صفحهی  91از همین کتاب ،ادعای شمارهی 11
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 .4ادعای مهدویت
قادیانی به طور مکرّر ادعا کرده ،بلکه اصل ادعایش این است ،که همان
«مهدی موعود»ی است که در آخرالزمان میآید.
احمداسماعیل اگرچه ادعا ندارد که امام مهدی (یعنی محمد بن الحسن
است ،اما ادعا دارد که امام مهدی (یعنی اولین مهدی از دوازده مهدی) است .او
بسیاری از صفاتی را که مسلمانان ،اعمّ از شیعه و سنی ،بر اساس روایات،
مخصوص امام مهدی

میدانند ،به خود نسبت میدهد؛ مانند اینکه:

اوست که قائم است ،اوست که زمین را پر از عدل و داد میکند بعد از
اینکه پر از ظلم و جور شده است ،دارای غیبت است ،با او بین رکن و مقام
بیعت میشود ،اوست که دست خود را بر سر بندگان میگذارد (تا خداوند عقل
ب االمر است ،او (از لحاظ غیبت کردن) شبیه
آنها را کامل کند) ،او صاح ُ
حضرت یوسف
یوسف

است ،در او سنّتی از چهار پیامبر :موسی  ،عیسی ،

و محمد

 ،وجود دارد ،اوست که خداوند در یکشب کارش را

سامان میدهد و امر ظهورش را فراهم میکند ،نام او همنام رسول خداست،
اوست که خالی بر گونهی راستش دارد ،اوست که به صورت مردی چهل ساله
ظهور میکند!!! و. ...
اگر خوانندهی محترم این کتاب اعتراض نماید که:
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عنوان «ادعای مهدویت» با آنچه دربارهی احمد اسماعیل گفته شد،
تفاوت دارد و «ادعای مهدویت» انصراف دارد به ادعای امام مهدی

بودن،

درحالی که احمد اسماعیل چنین ادعائی نکردهاست بلکه فقط ادعا دارد که
مهدیِ اول از دوازده مهدی پس از امام مهدی

است.

میگوییم :شیطان قسم یاد کرده است که :لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَکَ الْ ُمسْتَقِیمَ .ثُمَّ
لَآتِینَّهُمْ مِنْ بَینِ أَیدِیهِمْ وَمِنْ خَلْفِ ِهمْ وَعَنْ أَیمَانِهِمْ وَ َعنْ شَمَا ِئلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَکْثَرَهُمْ
ن( .قسم میخورم که من بر صراط مستقیمِ تو ،در برابر آنها کمین میکنم.
شَاکِرِی َ
تسر ،و از طرف راست و از طرف چپ ،به سراغشان
سپس از پیشِرو و از پش ِ
میروم؛ و بیشتر آنها را شکرگزار نخواهی یافت)
شیطان برای آنان که بر صراط مستقیم خداوند هستند ،این چنین نقشهی
چهارسویه کشیدهاست ،بر سرِ کسی که بر صراطِ خود اوست چه خواهد آورد،
خدا میداند .اگر احمد اسماعیل فعالً ادعای مهدویت نکردهاست بخاطر این
است که آغاز دعوت اوست ،و در مذهب شیعه ،حتی مردم عوام و دور از
آموزههای دینی ،به این سادگی کسی را به عنوان «مهدی» قبول نمیکنند .در
نزد شیعیان« ،مهدی موعود» باید فرزند بالفصل امام حسن عسکری

و

دارای نشانههای امامت باشد .برخالف مذهب سنّی که فضای روایاتی را که
برای خود تصویر کردهاند ،مستعدّ پذیرش هر کسی است که ادعای سیادت و
مهدویت داشته باشد و با ادعای عدالت اجتماعیِ توهّمی خود قیام نماید .حتی
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گاهی ادعای سیادت نیز نمیخواهد که در این مورد میتوان از قضیهای که بر
اساس شورش وهّابیِ معروف به «جُهَیمان العُتَیْبى» و ادعای ظهور «محمّد بن
عبداللَّه القَحْطانى» برادر زن جُهَیمان العُتَیْبى به عنوان «مهدى موعود» ،شکل
گرفت و به «فتنهی حرم» معروف گردید ،نام برد.

3

ولی احمد اسماعیل به این زودی ،به دلیل شیعهبودنِ پیروانش ،ادعای
مهدویت نخواهد کرد ،اما پس از اینکه ذهن آنها را با این تبلیغات شیطانی پر
کرد ،کمکم آنها را برای این ادعا آماده خواهد نمود .فَانْ َتظِر!
در صفحهی ،324مبحث «ادعای روشن و آشکار بودنِ دعوت» ،خواهیم
گفت که عالمتی در کالمش مبنی بر ادعای مهدویت وجود دارد .عالوه بر این،
صفاتی را که برای خود ذکر میکند ،نوعی ادعای مهدویتِ ضمنی است.

 .5ادّعاهای عجیب و غریب درباره مسیح
در قسمت زندگی نامهی قادیانی گفتیم که او در سال  3293میالدی کتابی
را درباره حضرت عیسی
کرد که عیسی

به نام «نزول المسیح» نوشت و در آن کتاب ادعا

بر صلیب نمرده ،بلکه از فلسطین فرار کرده و به هند آمده و

در سن314سالگی در «سرینَگَر» از دنیا رفتهاست و قبری که امروز به نام

 - 3بخوانید :ماهنامهی موعود ،سال  ،3122شمارهی 93
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«بوذاسف» در «کشمیر» معروف است ،قبر عیسی است و عیسی به آسمان
صعود نکرده و بازگشت دوبارهای ندارد ،و قادیانی «مسیح موعود» است.
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و اما دروغ احمد اسماعیل عجیبتر است؛ او ادعا دارد که« :بعد از نیمهی
شب بود که حوارییون خوابیدند و عیسی

بیدار ماند .پس خداوند او را به

آسمان برد و شبیه او که بعداً به صلیب کشیده شد ،از آسمان نازل شد .پس او
(شبیه عیسی = احمد اسماعیل) سپر بالی حضرت عیسی
و این شبیه وصیّی از اوصیاء آل محمد

و فدای او گشت.

است که بخاطر قضیهی امام مهدی

به صلیب کشیده شد و کشته شد و تحمل عذاب کرد».
این قضیه و قضیهی عجیبتر از این را ما در صفحهی  93از همین کتاب
از او نقل کردیم.
ببینید وقتی کسی این چنین ادعائی دارد ،و ادعا میکند که هنوز آثار
شکنجه باالی صلیب بر بدنم وجود دارد ،چگونه ادعای مهدویت نداشته باشد؟
پس فعالً زمینه برای این ادعا فراهم نیست.
 - 3در «اعجاز احمدی» صفحهی  112مینویسد« :الوحی اإللهی کان یَعُدُّنی مسیحاً موعوداً ،ولکنَّنی
مع ذلک سجَّلت فی «البراهین األحمدیة» تلک العقیدة التقلیدیة نفسها [که حضرت عیسی
است و دوباره خواهد آمد] ...و ظللتُ متمسِّکاً باالعتقاد التقلیدی عن المجیء الثانی لعیسى

زنده
 ،و بعد

ی بالتواتر قائلةً بأنَّک
مرور اثنی عشـر عاماً حان األوان لتُکشف الحقیقة علیَّ ،فبدأتِ اإللهاماتُ تنزل عل َّ
أنت المسیحُ الموعود».
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 .6ادعای آمدن با معجزات و اخبار غیبی
احمد قادیانی در «اعجاز المسیح» [یعنی اعجاز قادیانی] صفحهی 346
مینویسد:
«نگاه کنید به فضل و رحمت خداوند که بر هر دو گروه [غالم احمد و
مخالفانش] شرط کردهاست که این تفسیر [تفسیر سورهی حمد] را در هفتاد
روز در چهار جلد بنویسند .ولی این افراد که هزاران نفر هستند ،حتی یک جزء
نتوانستند بنویسند ،ولی من نه تنها چهار جزء بلکه دوازده جزء تفسیر نوشتم».
نیز در «مواهب الرحمن» صفحهی  99ادعا میکند:
«و از نشانه های من که در این سالها آن را آشکار کردم این است که من
قبل از اینکه طاعون بیاید خبر آن را دادم .و نیز یکی از معجزههای من که در
این مدت آشکار شد ،مردنِ افرادی بود که با من دشمنی کردند و مرا اذیت
نمودند و بر منبرها مرا دشنام دادند .بدانید که خداوند با من صحبت کرد و
گفت« :ای احمدِ من! تو مراد من هستی و با من هستی .من تو را برای خودم
انتخاب کردم و سرّ تو سرّ من است .و تو با منی و من با تو هستم .و جایگاه
تو نسبت به من به نحوی است که هیچ کس از مردم آن را درک نمیکند .اگر
غضب کردی من نیز غضب میکنم و هرچه دوست داشتی دوست خواهم
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داشت .من کسی را که بخواهد تو را خار کند ،خار میکنم و کسی را که
بخواهد به تو کمک کند کمک میکنم».
اما احمد اسماعیل نیز ادعا دارد که با معجزات و بیّنات و مباهالت آمده
است .او در مقدمهی کتاب «اإلفحام لمکذِّب رسول اإلمام» مینویسد:
«میگوئید خبرهای غیبی که میدهم حجّت نیستند .میگوئید مباهله
حجّت نیست .میگوئید معجزههائی که میآورم نهتنها حجّت نیستند بلکه
سحرند ...من تمام آن چیزهائی را که انبیاء و مرسلین

آوردند ،آوردهام ،و

شما قبول نکردید .فقط عذاب ماندهاست .و شما میگوئید یک دلیل حتی
نیاوردهای .یک حجّت نیاوردهای .با این همه فقط عذاب به عنوان حجّت مانده
است .چیزی نمانده است به جز عذاب جهنم که به عنوان حجّت آن را خواهند
چشید .و در آن هنگام خداوند به آنها خواهد گفت :أَفَسِحْرٌ هذا أَمْ أَنْتُمْ ال
تُبْصِـرُو َن».
ضمناً بقول خودش اولین معجزهای که برای بشر آورده است ،نشانی قبر
حضرت فاطمه

است .او بتاریخ اول شوال  3212هجری قمری در یکی از

اولین بیانات خود میگوید:
« ...و اولین معجزهای که برای مسلمانان و تمام مردم آشکار میکنم این
است که من مکان قبر حضرت فاطمه

 ،پاره تن رسول خدا

را میدانم،
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در حالی که جمیع مسلمانان اتفاق دارند که قبر حضرت فاطمه
امام مهدی

را کسی جز

نمیداند ،و امام مهدی به من جای قبر مادرم فاطمه

را خبر

کنار قبر حضرت امام حسن

است و

داد .مکان قبر حضرت فاطمه

چسبیده به قبر اوست و گویا امام حسن مجتبی

در دامن مادرش دفن شده

است و من آمادهام که بر آنچه میگویم قسم یاد کنم و خدا و رسولش
علی

و

که فاطمه را دفن کرد شاهد است». ...
برای روشن شدن این مطلب قبل از تحقیق دربارهی مکان قبر حضرت

سیدة نساء العالمین صلوات اهلل و سالمه علیها ،مغالطات احمد اسماعیل را در
این ادعایش بیان میکنیم:
اوالً:

کسی ادعا نکرده است که جز امام مهدی

حضرت فاطمه

 ،هیچ کس مکان قبر

را نمیداند .پنهان نمودن قبر حضرت فاطمه

در آن

زمان برای اهداف خاصی بود که بر هیچ محقِّقی پوشیده نیست .اما بعد از
محقَّق شدن این هدف ،دلیلی برای پنهان ماندن باقی نماند .برای همین بود که
بعضی از امامان از مکان قبر ایشان خبر دادند و بعضی از اصحاب به زیارت
قبر مطهّر او میرفتند .اما اینکه االن مکان قطعیِ قبر نورانیِ ایشان مشخص
نیست ،ربطی به اهداف اولیه ندارد ،بلکه بخاطر انتقال ندادنِ سینه به سینهی
مکان قبر و انگیزههای دیگر (غیر از آن انگیزهی اصلی) برای پنهان کردن آن،
توسط شیعیانی است که بوسیلهی ائمه

از مکان قبر ایشان مطلع شده
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بودند 3.در نزد اینجانب از این لحاظ تفاوتی بین قبر نورانی امیرالمؤمنین
قبر منوَّر فاطمه

و

وجود ندارد .هر دو مرقد مطهّر (البته با اهداف متفاوت) در

ابتدا پنهان ماندند و هر دو مرقد مطهّر در زمانهای بعد آشکار شدند ،اما قبر
نورانی اوّل همچنان مُنیر ماند ،ولی قبر منوَّر دوّم بر اثر کوتاهی شیعیان قبلی،
دوباره برای شیعیان بعدی در پشت ابر ابهام پنهان گردید.
ثانیاً :برای اثبات این گونه مسائل (نبوت ،امامت ،سفارت و  )...نمیتوان از
قسم استفاده کرد .بلکه باید بیّنهی روشن (مانند معجزه) اقامه کرد .اگر علم به
مکان قبر حضرت فاطمه صلوات اهلل علیها ،از امورات غیبیه است که به جز
امام زمان ،کسی از آن خبر ندارد ،نمیتوان برای اثبات مکان آن ،از قسم
استفاده کرد .زیرا این نیز نیاز به یک معجزهای دیگر دارد .این مسائل یا از
مسائل تاریخیاند یا از مسائل غیبی ،و نه مسائل تاریخی با قسم ثابت میشوند
و نه مسائل غیبی .همانگونه که مسائل اعتقادی (نبوت ،رسالت ،امامت ،سفارت
و  )...با قسم ثابت نمیشوند.
ثالثاً :اگر به مکان قبور ائمهی بقیع توجه شود ،روشن میشود که حضرت
امام حسن

نمیتواند در دامن مادرش دفن شده باشد .عالوه بر اینکه دفن

 -3اینک نیز وهابیتِ گمراه تالش برای محو کردن آثار اسالمی دارد .اگر مسلمانان در مقابل این
گروه منحرف پایداری نکنند و ممانعتی در از بین بردن این موزهی بزرگ تاریخ اسالم ننمایند ،حتی
مکان دقیق قبر حضرت رسول اعظم

نیز بر نسلهای آینده مخفی خواهد ماند .الجعله اهلل.
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کردن امام حسن توسط امام حسین
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انجام شده و امام حسین ،برادرش را

بر مادر بزرگوارشان مقدم نمیکند .چنانکه ائمهی بعدی در دفن کردن پدران
خود این سنت را رعایت کردند .امام حسن مقدم بر امام سجاد و ایشان مقدم
بر امام باقر و او مقدم بر امام صادق
جلو سینهی حضرت امام حسین

دفن شدهاند .فقط حضرت علی اصغر،
مدفون است ،آن هم بخاطر حادثهای که

برای او و پدرش با هم در کربال اتفاق افتاد.
اما آیا مکان قبر مطهّر حضرت فاطمه

در بقیع است؟

برای اثبات اینکه احمد اسماعیل به دروغ ادعا کرده که امام مهدی

او

را از مکان آن قبر مطهر خبر داده است ،خالصهای را از آنچه جناب محقّق
گرامی «محمدصادق نجمی» در «تاریخ حرم ائمهی بقیع» صفحهی  332به بعد
نوشته است ،در اینجا ذکر مینمائیم:
«یکی از مسائل مسلّم و قطعی در مورد حضرت زهرا

این است که قبر

آن حضرت مخفی است و تا بهحال ،بطور مشخص و قطعی قبری به آن
حضرت نسبت داده نشده است.
و امّا مدفن و محلی که ممکن است پیکر پاک آن حضرت در آن جایگاه
دفن شده باشد آن هم از نظر تاریخی ،دقیقاً معلوم نیست و جای بحث و گفتگو
و مورد اختالف است.
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مدفن حضرت زهرا

از دیدگاه روایات

روایات متعدد و مُسند و مورد اعتمادی که از ائمهی معصوم

در محل

دفن حضرت زهرا سالم اللّه علیها در منابع شیعه نقل گردیده ،نشانگر این است
که آن حضرت در داخل خانه خودش که در کنار مسجد و در جوار خانه
رسول خدا

قرار داشت ،دفن شده است؛ خانه ای که به دستور بعضی از

حکّام و خلفای بنیامیه تخریب و به مسجد ضمیمه گردید .ما در این زمینه به
نقل چند روایت اکتفا میکنیم:
 2ـ مرحوم شیخ صدوق از ابینصر بزنطی نقل میکند که از امام ابوالحسن
علی بن موسی الرضا

از محل قبر فاطمه

سؤال نمودم ،فرمود:

«دُفِنَت فی بیتها فلمّا زادت بنو امیة فی المسجد صارت فی المسجد( .در
خانهی خودش دفن شد ،و چون بنی امیه مسجد النبی را توسعه دادند ،قبر آن
بزرگوار جزء مسجد گردید)».
این روایت را مرحوم کلینی ،ابن شهرآشوب ،و عالمه مجلسی ،نیز نقل
کرده اند.
 1ـ همچنین بزنطی نقل میکند :از حضرت رضا
دختر رسول خدا

در کجا دفن شده است؟ فرمود:

سؤال کردم که فاطمه
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«شخصی همین موضوع را در مجلسی که عیسی بن موسی نیز حاضر بود
از امام جعفر صادق

سؤال نمود ،عیسی در پاسخ وی گفت :فاطمه

بقیع دفن شده است .آن فرد به امام صادق

در

عرض کرد :شما چه میفرمایید؟

امام فرمود :عیسی بن موسی به سؤال تو پاسخ داد .آن شخص عرض نمود:
خدا شما را به سالمت دارد! من با عیسی بن موسی چهکار دارم! شما نظر
پدرانتان را به من بگویید ،حضرت فرمود :دُفِنَت فی بیتها (در خانهی خود دفن
شده است)».
 3ـ مرحوم سید بن طاووس از کتاب« :المسائل و أجوبتها من األئمّه» در
ضمن سؤالهایی که از امام علی بن محمد الهادی

کتباً به عمل آمده است،

این مطلب را نقل میکند که :محمد همدانی میگوید :به آن حضرت نوشتم:
«اگر صالح میدانید مرا از محل دفن مادرتان فاطمه آگاه سازید که آیا در
داخل مدینه است یا همانگونه که مردم میگویند در بقیع دفن شده است؟ آن
حضرت در جواب من نوشت« :هی مع جدّی

(او با جدم

است)».

مدفن حضرت زهرا از نظر علمای شیعه
این بود سه نمونه از روایاتی که در مورد مدفن حضرت زهرا

نقل شده

است و اینک توجه خوانندگان ارجمند را به نظریهی عدهای از علماء و
محدّثین بزرگ شیعه در این مورد جلب می نماییم:
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 1ـ نظریهی مرحوم شیخ صدوق:
مرحوم شیخ صدوق (متوفای 123هـ  .ق ).پس از نقل اختالف در محل
دفن آن حضرت ،میگوید« :عدهای از محدثین روایاتی را نقل کرده و مضمون
آنان را پذیرفتهاند که داللت دارد بر اینکه آن حضرت در داخل خانهاش که در
اثر توسعهی بنی امیه به مسجد ضمیمه گردیده ،به خاک سپرده شده است».
سپس شیخ صدوق مینویسد« :و هذا هو الصحیح عندی (و این قول در نزد
من صحیح است».
وی در «معانیاألخبار» میگوید« :قول صحیح از نظر من در مورد قبر
فاطمه سالم اللّه علیها مضمون همان روایت است که پدرم از طریق محمد بن
عطار از حضرت رضا

نقل نموده است که فاطمه زهرا در داخل خانهاش

دفن شد و این خانه به هنگام توسعهی مسجد ،به وسیلهی بنی امیه به مسجد
منضمّ گردید».
 2ـ نظریهی مرحوم شیخ مفید:
مرحوم شیخ مفید (متوفای 231هـ  .ق ).می گوید:
«ثمّ قِف بالروضة و زُر فاطمةَ
رسول خدا

فانّها هناک مقبورةٌ[( .پس از زیارت

] در کنار روضه بایست و فاطمه

این جایگاه به خاک سپرده شده است)».

را زیارت کن؛ زیرا او در
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 3ـ نظریهی مرحوم شیخ طوسی:
شیخ طوسی (متوفای 264هـ  .ق ).میگوید« :أصوَبُ أنّها مدفونةٌ فی
دارها أو فی الروضة (صحیحتر این است که او در خانهی خود یا در روضه
دفن شده است)».
 4ـ نظریهی مرحوم طبرسی:
مرحوم طبرسی از اعالم قرن ششم ،پس از اشاره به اختالف نظر در مدفن
آن حضرت ،میگوید:
«والقول األول بعیدٌ و القوالن اآلخران أشبه (اما قول اوّل [که آن حضرت
در بقیع مدفون است ]،بعید است و دو قول دیگر [که در داخل خانهاش و یا در
روضه دفن شده است ]،صحیحتر به نظر میرسد)».
 5ـ نظریهی مرحوم سید بن طاووس:
سید بن طاووس (متوفای 621هـ  .ق ).میگوید« :والظّاهر ا ّن ضریحها
المقدس فی بیتها (و ظاهر این است که ضریح مقدسش در خانهی خودش
است)».
ایشان پس از نقل روایتی که بصورت مکتوب از امام هادی

سؤال شده،

[و در باال ذکر شد] میگوید« :این گفتارِ صریح و نصِ واضح از امام هادی

،
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به تنهایی کفایت میکند در این که :فاطمهی زهرا سالم اللّه علیها در کنار مدفن
رسول خدا

به خاک سپرده شده است ،نه در جای دیگر».

 6ـ نظریهی مرحوم عالمه مجلسی و توضیح او در مورد «روضه»:
عالمه مجلسی (متوفای 3334هـ  .ق ).میگوید« :همانگونه که در کتاب
«مزار» بیان کردهایم ،أصحّ اقوال این است که آن حضرت در داخل خانهاش
دفن گردیده است ».آن مرحوم در مورد «روضه» که در بعضی از اخبار و در
لسان علما وارد شده و این احتمال را مطرح نمودهاند که آن حضرت ممکن
است در «روضه» دفن شده باشد و همانگونه که در بعضی از احادیث نبوی
آمده ،روضه را هم به فاصلهی منبر و بیت رسول خدا

منحصر دانستهاند،

چنین توضیح میدهد:
منظور از روضه که در روایت ابن ابی عمیر آمده است ،یک مفهوم و معنای
وسیعی است که شامل خانهی حضرت فاطمهی زهرا
از روضه همان بیت فاطمه
مدفن حضرت زهرا

نیز میگردد و منظور

است.
از نظر علمای اهل سنت

علمای اهل سنت در مورد مدفن حضرت زهرا سالم اللّه علیها دارای سه
قول میباشند ،که این اقوال عبارتند از:
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 1ـ در بیت خودش
گذشته از این که دفن شدنِ حضرت زهرا در داخل بیت خودش در ضمن
روایاتی از طریق اهل سنت آمده ،در منابع آنان از امام باقر و امام صادق
نیز روایت گردیده است.
بعضی از دانشمندان آنان نیز به این معنا تصریح و دفن آن حضرت را در
خانهاش تأیید نمودهاند ،از جمله «ابن شبه» که از قدیمیترین مورخ و مدینه
شناس میباشد .عبدالعزیز نقل میکند که وی میگفت« :انّها دُفِنَت فی بیتها و
صُنِعَ بها ما صُنِعَ برسول اللّه؛ انّها دُفِنَت فی موضع فِراشِها (فاطمهی زهرا همانند
رسول خدا در داخل خانهاش و در جایگاهی که به عالم بقاء ارتحال یافته ،به
خاک سپرده شده است)».
و «دیار بکری» با اشاره به اقوال مختلف میگوید« :و گفته شده که قبر آن
حضرت در داخل خانهی خود و در محلّ محرابی است که در پشت حجرهی
مقدسه قرار گرفته است .سپس این نظریه را تأیید میکند و میگوید« :و هذا
أظهر األقوال (و این ظاهرترین قولهاست)».
 2ـ در بقیع
عدّه ای دیگر از علمای اهل سنت نیز می گویند« :آن حضرت در بقیع ولی
در خارج از حرم ائمه

به خاک سپرده شده است».
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این گروه احتماالت مختلفی را مطرح ساختهاند؛ زیرا بعضی میگویند در
زاویهی بیرونی خانهی عقیل ،که به بقیع منتهی میگردد ،دفن شدهاست .و
بعضی دیگر میگویند در مقابل کوچهای که به نام کوچهی «نبیه» بوده به خاک
سپرده شده و بعضی دیگر مدفن او را «بیت األحزان» که «مسجد فاطمه»
نامیده میشد ،معرفی نمودهاند.
و اقوال دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که مجموعاً به شش قول بالغ
میگردد.
 3ـ در داخل حرم ائمهی بقیع
و این قول را میتوان قول مشهور در میان علمای اهل سنت دانست.
بنابراین باتوجه به روایات گزارش شده از ائمهی اطهار ،صلوات اهلل علیهم،
و نظر اکثر علماء شیعه و بعضی از متقدّمین سنی ،به تحقیق میتوان مطمئن شد
که مدفن نورانی حضرت فاطمهی زهرا ،که سالم و صلوات ابدی خدا بر او باد،
در بقیع نیست بلکه ایشان توسط امام علی

در خانهی خود دفن شده که

نزدیک به خانه و ضریح مطهر رسول خدا

بوده است.

عالوه براینکه ،برخالف گفتهی احمد اسماعیل ،مرقد مطهر و منوّر حضرت
فاطمهی زهرا سالم اهلل علیها ،نمیتواند در بقیع و در کنار مرقد پاک فرزندش
حضرت امام حسن مجتبی علیهالسالم باشد ،زیرا:
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وصیت کرد که اگر مرا از دفن شدن در

منع کردند ،مرا در کنار قبر مادرم فاطمه دفن کنید،

قبر فاطمه بنت اسد بوده است ،نه فاطمهی زهرا .
ثانیاً:

در کافی روایت شدهاست که در هنگام وفات ،امام حسن

برادرش امام حسین

به

فرمودند« :ای برادرم! تو را به وصیّتم توصیه میکنم،
ببر تا با

آن را حفظ کن .پس از وفاتم مرا به سمت ضریح رسول خدا
ایشان عهدی جدید داشتهباشم سپس مرا به سوی قبر مادرم فاطمه

ببر،

آنگاه مرا به بقیع ببر و در آن جا دفن کن»...
سلِمٍ قَالَ سَ ِم ْعتُ أَبَا َجعْفَ ٍر
«عَنْ مُحَمَّدِ ْبنِ مُ ْ
ن
قَالَ لِلْحُسَیْ ِ

عَلِی

یَا أَخِی إِنِّی أُوصِیکَ بِوَصِیَّةٍ فَاحْفَظْهَا فَإِذَا أَنَا مِتُّ

فَهَیِّئْنِی ثُمَّ وَجِّهْنِی إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
فَاطِمَةَ

یَقُولُ لَمَّا احْتُضِ َر الْحَسَنُ ْبنُ

ثُمَّ رُدَّنِی فَادْفِنِّی بِالْبَقِیع». ...

لِأُحْدِثَ بِهِ عَهْداً ثُمَّ اصْرِفْنِی إِلَى أُمِّی
3

این روایت به خوبی نشان میدهد که وصیت امام حسن

نسبت به دفن

شدن کنار قبر مادربزگش فاطمه بنت اسد بوده است .نیز نشان میدهد که قبر
حضرت فاطمه

در بقیع نبوده ،و بدین ترتیب هم نظر مشهور علماء سنی

صحیح نیست و هم معجزهی احمد اسماعیل نقش برآب میشود.

 - 3کافی ،ج ،3ص144
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 .7اثبات ادعای خود بوسیلهی خواب و استخاره
قادیانی برای کسانی که میخواهند بدانند آیا دعوت او حق است یا باطل،
راه استخاره [استخارهی لفظی] و طلب الهام در خواب را ارائه میدهد و
میگوید:
«من قوم خود را شب و روز دعوت کردم ،اما دعوت من چیزی جز فرار
از حق بر آنان نیفزود .سپس من آنها را با صدای بلند دعوت کردم .سپس
آشکارا و نهان برای آنان بیان داشتم .به آنها گفتم از پروردگار خویش آمرزش
بطلبید و استخاره کنید (یعنی از او طلب خیر کنید) و از او بپرسید و دربارهی
امر من او را بخوانید ،تا او با الهاماتش شما را کمک کند و اخبارهائی را
برایتان ظاهر کند .پس آنها کلمهای را از من گوش ننمودند و از من إعراض
کردند و استکبار ورزیدند». ...

3

احمد اسماعیل نیز کراراً برای اثبات حقانیت دعوت خود ،به خوابهائی
که دیگران دربارهی او میبینند ،استدالل میکند ،و همچنین خواب و استخاره
[استخارهی اصطالحی] را به عنوان یکی از راههای اثبات صحّت دعوت خود
مطرح میکند .ما در «فصل پنجم» در این مورد سخن گفتیم.

 - 3التبلیغ ،صفحهی 339
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 .8افراط و مبالغه در تح ّدی با طرف مقابل
یکی از ابزارهای اثبات حقانیت احمد قادیانی و احمد اسماعیل اصرار در
تحدّی و طلب مناظره و مباهله است.
قادیانی در کتاب «باقةٌ من بستان المهدی» صفحهی 21در نوشتهای به
عنوان «اإلعالن فاسمعوا یا أهل العدوان» مینویسد:
« ...و هر کسی از منکرانِ دعوت من ،تا مدت سه یا چهار ماه ،مانند این
رساله را بنویسد ،پس حقیقتاً مرا تکذیب کرده است و ثابت نموده است که من
از طرف حضرت احدیّت نیامدهام ...ای تکذیب کنندگان دروغ گو! چرا جواب
نمیدهید و مناظره نمیکنید و ادعا میکنید ولی مبارزه نمیکنید؟ ای گروه
جاهالن! وای بر شما و برآنچه انجام میدهید!»
البته اکثر تحدّیهای احمد قادیانی پیرامون لغت عربی و مباهات کردن به
این است که او نسبت به علمای هند به ادبیات عرب عالمتر است.
اما احمد اسماعیل درحالی که مخفی است و کسی از مکان او خبر ندارد،
با همهی علمای شیعه ،سنی ،مسیحی و یهودی طلب مناظره و تحدّی میکند.
این درحالی است که بسیاری از علماء شیعه آمادگی خود را نسبت به مناظره
با او اعالم کردهاند ولی او پاسخ ندادهاست .او در یکی از بیاناتش در مورخهی
 32شوال سال  3212هجری قمری میگوید:
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«من جمعی از علماء را در نامههای قبلی که از طرف انصار امام مهدی
صادر شدند ،به مناظره در قرآن کریم یا در شنیدن چیزی را که من در تفسیر
قرآن آوردهام ،دعوت کردم ...و من بخاطر حرص بر هدایت این امّتی که در
طول قرنها مظلوم و مستضعف واقع شده است ،از علماء و رجال دین و مؤمنین
و تمام مردم جهان میخواهم که نسبت به این دعوت به مناظره اجابت کنند».
[الزم به توضیح است که ابتدای جمله را چنین آغاز میکند« :لقد دَعَوتُ
جمع من العلماء» در حالی که باید بگوید« :لقد دعوتُ جمعاً من العلماء»]
ضمن اینکه ما در مبحث «نمایندهی احمد اسماعیل به قم میآید» نوشتیم
که او و نماینده های او چندین بار از مناظره و مباهله فرار کردهاند.

 .9ادعای روشن و آشکار بودن دعوت
احمد قادیانی در «حمامة البُشری» صفحهی  32تأکید میکند که ادعای او
مانند خورشید روشن است:
«ای وای بر آنها که حقیقت را نمیفهمند و آیات را قبول نمیکنند ،بلکه
هنگامی که آنها را میبینند حیله میکنند و با وجود بصیرتها خود را به کوری
میزنند و بر من چیزهائی به افترا میبندند و میخواهند که نور اسالم خاموش
گردد و پشتیبان کافران نسبت به من میگردند .و حق مانند خورشید نورافشان،
صریح و واضح است».
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احمد اسماعیل نیز در یکی از فایلهای صوتیاش به نام «بیان البرائه»
مورخهی 31رجب  3212ادعا میکند:
«صبح برای کسی که دو چشم دارد ،روشن شده و امر قائم آل محمد
مانند خورشید در وسط آسمان آشکار شدهاست .حق برای جویندهی حق
مشتبه نیست .ای علماء شیعه! کسی به سوی شما آمدهاست که همانگونه که
فرزندانتان را میشناسید او را میشناسید .و امر او بر شما مخفی نیست».
[آن كسی كه عوام و علماء شیعه او را به این نحو كه ذكر كرد میشناسند ،فقط
امام مهدی

است .نه عوام شیعه و نه حتی أعل ِم علمای شیعه در طول تاریخ تشیع،

از «مهدی اول» به این صورت خبر ندارند؛ زیرا در هیچ روایتی ،حتی ضعیف ،با این
توصیف دربارهی آنها ذكری به میان نیامده و هیچ صفتی از صفات آنها ،برای ما در
این حد روشن نیست .بنابراین كالم او بالتّضمّن ادعای مهدویت است].

همچنین در بیانی با عنوان «السید احمد الحسن الیمانیُّ الموعود» مورخهی
 13ربیع الثانی 3216میگوید:
«امر من روشنتر از خورشید در وسط آسمان است و من اولین مهدی از
مهدیها و یمانی موعود هستم».

3

 -3موارد  3تا  9را از کتاب «الردّ القاصم لدعوة المفتری على اإلمام القائم» شیخ علی آل محسن،
صفحات  131تا  124اقتباس کردهام و به صورت خالصه ـ ترجمه آوردهام.

081

بررسی و رد ادعاهای احمد اسماعیل

آنچه ذکر شد بعضی از مشابهتهائی بود که بین احمد قادیانیِ هندی و
احمد اسماعیلِ عراقی وجود داشت ،و البته برای هر زمانی در نزد «سیاست
استعمار مذهبی» افراد و روشهای جدیدتری برای گمراه کردن مؤمنان و
مسلمانان سادهاندیش وجود دارد .والیان این سیاست ،پس از معرفی کردن
فردی که بتواند اهداف آنها را پیاده کند ،از اشکاالت او و نحوهی برخورد
جامعهی اسالمی با او ،بازخورد میگیرند و پس از مدتی مهرهی تازهای را به
صورت «بهروز شده» ،با رفع اشکاالت پیشین و ارائهی برنامههای جدیدتر
معرفی مینمایند .این روشهای متنوع ،وجه اختالف مدعیان دروغین است.
«کُلُّ مَن فِی الوجودِ َیط ُلبُ صَیداً

إنّما اإلختالفُ فِی الشَّبَکاتِ»

(هر کسی در عالم وجود ،صیدی را طلب میکند .اختالفها فقط در نوع
دامهاست).
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فصل هشتم
دربارهی مدّعی مهدویت سنّی (ناصر محمد الیمانی)
و نامهی او به احمد اسماعیل
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مدّعی یمانی س ّنی در مقابل مدّعی یمانی شیعه

بعد از اینکه احمد اسماعیل به جرم سازماندهی عملیات نظامی ،تحت
تعقیب دولت عراق قرار گرفت و نتیجتاً به غیبت صغری (به ادعای معتقدانش)
رفت و تبلیغ اینترنتی خود را در «فیسبوک» ،مسنجرهای مختلف مانند
«پالتاک» و سایتها و وبالگهای گوناگون آشکار کرد ،فردی به نام «ناصر
محمد الیمانی» سنّی مذهب و از اهل یمن نیز ادعای مهدویت (امام مهدی بودن)
کرد و به شدت با این مدّعیِ یمانیِ شیعه درافتاد .او در سایت خود طی نامهای
به احمد اسماعیل مینویسد:
از :امام مهدی ناصر محمد الیمانی
به :فرستادهی شیطان رجیم ،احمد الحسن الیمانی [همان احمد اسماعیل]،
که مردم را به شرک به خداوند بزرگ دعوت میکند.
بسم اهلل الرحمن الرحیم ،والصالة والسالم على کافة أنبیاء اهلل ورسله من
أوّلهم إلى خاتمهم محمد رسول اهلل إلى النّاس کافة ،ال أفرّق بین أحدٍ من رسل
اهلل وأنا من المسلمین أدعو إلى اهلل على بصیرة القرآن العظیم حنیفاً مسلماً وما
أنا من المشرکین ،أما بعد...
نمی خواهم که وقتم را با گفتگو با پیروان چشم و گوش بستهی احمد
الحسن الیمانی تلف کنم ،زیرا که شما از کسانی هستید که خداوند در مورد آنها
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فرموده است« :أَمْ تَحْسَبُ َأنَّ أَکْ َثرَهُمْ یَسْمَعُونَ َأوْ یَعْ ِقلُونَ ِإنْ هُمْ إِلَّا کَالْأَنْعَامِ بَلْ
هُمْ أَضَلُّ سَبِیلًا .صدق اهلل العظیم (الفرقان)22:

بلکه از بزرگتان و امامتان که باطل را به شما تعلیم میدهد و شما را به
شرک به خداوند دعوت میکند میخواهم که دعوت به گفتگوی مرا قبول کند
یا در سایت رسمیش برای گفتگو و بیان حق قرآن برای همه مسلمانان و
جویندگان حقیقت مرا به عنوان میهمان بپذیرد.
ای مردم! به خداوند عظیم که استخوانهای پوسیده را زنده میکند ،به
پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در بین آنهاست و به پروردگار عرش عظیم
سوگند که احمد الحسن الیمانی با مبالغهی بدون حق در محمد رسول اهلل وائمه
آل بیتش که سالم و صلوات خداوند بر آنها و همهی انبیاء باد مردم را به شرک
دعوت میکند.
لعنت خداوند بر احمد الحسن الیمانی رسول شیطان رجیم باد ،یا لعنت
خداوند بر ناصر محمد الیمانی باد اگر که مهدی منتظر نباشد و حکم آن با
خداوند است و او بهترین جدائی دهندهی بین حق و باطل است.
و ای احمد الحسن الیمانی! من امام مهدی منتظر ،ناصر محمد الیمانی ،به
تو میگویم :اگر کسی هستی که خود و دعوتت را برحق میدانی ،دعوت مرا
برای گفتگو در سایتم «موقع اإلمام المهدی ناصر محمد الیمانی ،منتدیات
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البشرى اإلسالمیة» بپذیر یا اینکه امام ناصر محمد الیمانی را برای گفتگو در
سایتتان بعنوان مهمان بپذیر تا برای جستجوگران حقیقت معلوم شود که کدام
یک از ما مردم را به حق فرا خوانده و به صراط مستقیم ،صراط خداوند عزیز
حمید ،هدایت میکند.
ای مردم! اهلل را بپرستید او که پروردگار من و شماست و پروردگار انبیاء و
رسوالن و مهدی منتظر و پروردگار همهی انس و جن و مالئکه است .اهلل
پروردگار جهانیان است و در این ملکوت ،در حق هیچ یک از بندگان خدا
مبالغه نکنید که آنها نیز بندگانی همانند شمایند .برای حب و قرب پروردگارِ
معبود با بندگان رقابت کنید .چگونه از رقابت برای حب و قرب خداوند چشم
پوشی کردید؟ اگر راست میگوید برای قرب به چه کسی از قرب به خدا چشم
پوشی کرده اید؟ و بعد از حق (خداوند) جز گمراهی نیست آیا تقوا نمیکنید؟
و ای مسلمانان! به اهلل که خدائی جز او نیست ،کسی از دعوت امام مهدی
ناصر محمد الیمانی پیروی نمیکند ،مگر آنکس که عقلش را بهکار اندازد ،و
استفاده از عقل دست یافتن به همان بصیرتی است که از دیدن حق کور نخواهد
ماند به شرط آنکه عقل خود را بهکار گیرید.
ای مسلمانان! شما بر گفتگوی بین امام مهدی ناصر محمد الیمانی و کسی
که خود را امام احمد الحسن الیمانی مینامد شاهد باشید .چه دعوت ما را
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برای گفتگو در سایتمان بپذیرد یا اینکه ما را برای گفتگو به سایت خودش
دعوت نماید ،پس انتخاب با اوست و ما برای گفتگو آمادهایم و چنانچه احمد
الحسن الیمانی برای گفتگو با امام مهدی ناصر محمد الیمانی حاضر نشد،
خواهید دانست که او فرستادهی شیطان رجیم است ،نه فرستادهی امام مهدی
منتظر و نه فرستادهی عیسی مسیح بن مریم ،پس شما شاهد باشید.
و سالمٌ على المرسلین ،والحمد هلل ربّ العالمین.
أخوکم فی دین اهلل اإلمام المهدی ناصر محمد الیمانی.
[پایان نامهی ناصر محمد الیمانی ،مدّعی مهدویت در مذهب سنی].
اصل این نامه در وبسایت ناصر محمد الیمانی به آدرس زیر به زبان عربی
موجود است.

3

http://www.the-greatnews.com/showthread.php?16083

اخیراً دیدم که «احمد اسماعیل عراقی» نیز در جواب او نامهای نوشتهاست
و از اینکه با نفرین او به خوک تبدیل نشده به خود بالیده و همین را دلیلی بر
حقانیت خود و دروغگوئی «ناصر محمد یمنی» دانسته است.
 - 3اینجانب نامهی او را به مقدار دلخواه خالصه کردم .زحمت ترجمهی نامهی او را نیز یکی از
ی یمنی نیز مانند احمد اسماعیلِ شیعهیِ عراقی هیچ
دوستان کشیدهاند ،زیرا متأسفانه این مدّعیِ سنّ ِ
آشنائی به زبان فارسی ندارد.
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و اکثر کتابهای احمد اسماعیل ،فیسبوک او و پایگاه او و پیروانش

فصل نهم
ضمائم
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«سید حسن حمّامی» یکی از یاران احمد اسماعیل که پس از
عملیات نظامی و قصد حمله به کربال و نجف ،توسط پلیس عراق دستگیر شد.
اعترافات او ضربهی سهمگینی به «جریان یمانی» زد .احمد اسماعیل که بعد از
آن عملیات ،به «امارات» پناهنده شده بود ،از آنجا پیام داد که او مریض و
ضعیف بوده و توان شرکت در عملیات را نداشته است.این خبر را در پایگاه
زیر ببینید:
http://burathanews.com/news/34419.html
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کتابی از «ناصر محمد الیمانی»؛ مدّعی مهدویت در مذهب سنّی ،در
رد «احمد اسماعیل عراقی»؛ مدّعی جانشینی و فرزندیِ امام مهدی  .این
کتاب در پایگاه «ناصر محمد الیمانی» موجود است.
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تصویری از «ناصر محمد الیمانی» ،مدعی مهدویت در مذهب سنّی و
رقیب سرسخت احمد اسماعیل .احمد اسماعیل ادعا دارد« :فرزند و فرستاده و
جانشین امام مهدی

است ».و ناصر محمد الیمانی میگوید« :من خودِ امام

مهدی هستم ».و ضمناً میگوید که« :من نه فرزندی دارم و نه احمد اسماعیل
را فرستادهام و نه او جانشین من است!!!»
این عکس را از پایگاه ناصر محمد یمانی گرفتهام.
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تصویر صفحهی اول کتاب «بشارة اإلسالم» موجود در کتابخانهی
حضرت آیة اهلل مرعشی نجفی .
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تصویر صفحهی  19از کتاب «بشارة اإلسالم» .لطفاً به دو روایت باال دقت
فرمائید :در روایت اول آمده است ...« :فإنّه خلیفة اهلل المهدی (او خلیفهی خدا،
مهدی ،است) ».و در روایت دوم نیز آمده است« :ثم یجیئ خلیفة اهلل المهدی (سپس
خلیفهی خدا ،مهدی ،میآید) ».احمد اسماعیل در هر دو روایت ،کلمهی «اهلل» را
حذف کرده است تا افکار شیطانی خود را با این تحریف محقّق کند .سپس ادعا
میکند که خودش «خلیفهی مهدی» است( .نگاه کنید به صفحهی )63
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تصویر صفحهی  329از کتاب «بشارة اإلسالم» .در این روایت آمده است:
«...فعِندَها یَظهَرُ ابنُالنَّبیِّ المَهدِیُّ (در این هنگام فرزند پیامبر ،مهدی ،ظاهر میشود)».
ناظم عُقَیلی نیز مانند امامش احمد اسماعیل ،در این روایت ،کلمهی «النّبیّ» را حذف
کرده است تا افکار شیطانی امامش را محقّق کند .درحالی که ناظم عُقیلی طلبهی
حوزه نجف بوده و خوب میداند که در هیچ کتابی ،این روایت بدون کلمهی «النّبیّ»
نقل نشده است( .نگاه کنید به صفحهی )321
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«ناظم عُقیلی» ،محقِّق آمال احمد اسماعیل و همچون امامش ،احمد اسماعیل،
استاد در دروغگوئی و زبردست در تحریفات و تقطیعات شیطانی.

096

بررسی و رد ادعاهای احمد اسماعیل

سعدی حَمَد نعیم حَمَد القَطرانی ،مسؤول امنیت و شاخهی نظامی تشکیالت
یمانی در عملیات بصره ،پس از شکست و دستگیری.
قسمتی از اعترافات او را در صفحهی  23آوردیم.

بررسی و رد ادعاهای احمد اسماعیل

097

صفحهی اول نامهی حاجداخل عبدالزهراء سَلَمی ،یکی از بزرگان عشیرهی سلمیها،
به جناب شیخ علی کورانی ،که ما ترجمهی آن را در صفحهی  12آوردیم.

098

بررسی و رد ادعاهای احمد اسماعیل

صفحهی دوم نامهی حاجداخل عبدالزهراء سَلَمی

بررسی و رد ادعاهای احمد اسماعیل

صفحهی سوم نامهی حاج داخل عبدالزهراء سَلَمی

099

111

بررسی و رد ادعاهای احمد اسماعیل

شجرهی نسبِ خانوادگی که احمد اسماعیل به دروغ برای خود نوشته است.
هیچکس ،نه احمد اسماعیل و نه هیچکدام از پیروانش ،دربارهی مادر «سلمان»
نمیتواند توضیحی بدهد .چهار نسل به عقب رفتن و نسبت دادن خود به امام
مهدی

نیز برای در ابهام فروبردن و فریب دادن مردم عوام است.

بررسی و رد ادعاهای احمد اسماعیل

110

در زیر ،دستگیرشدگان از پیروان یمانی پس از حملهی مسلّحانه

