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بسم الله الرحمن الرحیم

پیا فگ ار:

ــه از  ــر بره ــه در ه ــت ک ــان داده اس ــخ نش تاری

زمــان، افــرادی در لبــاس هــا وعناویــن مختلــف، 

یمانّیــت،  وصایــت،  بابّیــت،  نیابــت،  مّدعــی 

عصــر  در  همچنیــن  می شــوند،  و...  مهدوّیــت 

ــماعیل از  ــد اس ــام احم ــه ن ــردی ب ــز ف ــی نی کنون

جنــوب  در  بصــره  شــهر  از  الهمبوشــی  قبیلــه 

ــت،  ــپس نیاب ــت، س ــای یمانّی ــدا ادع ــراق، ابت ع

ــت و  ــای مهدوّی ــر اّدع ــدی و در آخ ــپس فرزن س

ــت. ــرده اس ــالت و... را ک ــودن و رس ــم اّول ب قائ

ــوم  ــردی معل ــرده ف ــت، نامب ــر اس ــه ذک الزم ب

المــکان  و  الحــال  مجهــول  ولــی  الهوّیــه، 

ــخصًا  ــادی ش ــال 2008 می ــه در س ــد ک می باش

ــی و  ــای امنیت ــا نیروه ــارش ب ــی انص ــه همراه ب

پیــدا کــرد  ارتــش عــراق درگیــری مســلحانه 

ــایت  ــه ای در وبس ــر از صفح ــه غی ــس ب واز آن پ

فیســبوک کــه هــر از چنــد گاهــی بــه روز رســانی 

ــودن  ــده ب ــر زن ــی ب ــانه ای مبن ــچ نش ــود، هی می ش

وی موجــود نیســت.

ــود  ــه خ ــرادی ک ــه، اف ــن واقع ــد از ای ــا بع اّم

ــون  ــا مهدّی ــی، ی ــن الیمان ــد الحس ــار احم را انص

خــود  فعالیــت  بــه  می نامنــد  احمدّیــون  یــا  و 

از  و  داده  ادامــه  حقیقــی  و  مجــازی  دنیــای  در 

ــود  ــه خ ــترش فرق ــرای گس ــف ب ــهای مختل روش

روش  تریــن  اصلــی  کــه  انــد  کــرده  اســتفاده 

ــّدد  ــات متع ــه از روای ــی وقف ــتفاده ی ب ــان، اس آن

ــد  ــل می باش ــرف مقاب ــی ط ــاع ذهن ــت اقن در جه

ــه  ــه مغالط ــات، ب ــاب مغالط ــیوه در ب ــن ش ــه ای ک
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می باشــد. معــروف  اطاعاتــی  بمبــاران 

اثبــات  جهــت  اســماعیل  احمــد  دالیــل 

ــود  ــل می ش ــه دلی ــه س ــر ب ــود، منحص ــت خ امام

کــه عبارتنــد از: تمّســک بــه وصّیــت پیغمبــر 

اکــرم| در شــب وفــات آن حضــرت، تاییــد 

ــه  ــرت فاطم ــا حض ــه^ ی ــیله ائم ــت بوس امام

زهــراء’ در خــواب و رؤیــا و اســتخاره بــا 

احمــد  از  تبعّیــت  نّیــت  بــه  تســبیح  یــا  قــران 

بصــری. اســماعیل 

ــرف  ــده از ط ــتفاده ش ــات اس ــع، روای ــه تب ب

مبّلغیــن ایــن فرقــه، بــه ســه دســته ی کّلــی تقســیم 

: ند می شــو

1- روایــات اثبــات وصّیتنامــه ی شــب وفــات 

پیغمبــر اکــرم|.

ــت  ــت حجّی ــده جه ــتفاده ش ــات اس 2- روای

ــواب. ــا و خ ــه رؤی ــی ب بخش

ــت  ــت حجّی ــده جه ــتفاده ش ــات اس 3- روای

ــتخاره. ــه اس ــی ب بخش

ــث در  ــات و احادی ــه روای ــی ک ــن از آنجای لک

ــن  ــن ای ــوده ومبلغی ــدد ب ــت متع ــه ی مهدوّی حیط

ــوط  ــا مرب ــای ن ــت ه ــه روای ــی ب ــه تازگ ــه ب فرق

ــه  ــبک و بی مای ــیار س ــی بس ــا توجیهات ــیاری، ب بس

بــه  پرداخــت  مســّلمًا  و  جســته اند،  تمســک 

ــن  ــام ای ــول تم ــث ح ــات و بح ــن روای ــام ای تم

قطــور شــدن صفحــات  از  احادیــث، گذشــته 

نخواهــد  فایــده ای  زمــان طوالنــی،  و صــرف 

ــی  ــه روایات ــا ب ــتار تنه ــن نوش ــذا در ای ــت، فل داش

خواهیــم پرداخــت کــه خــود احمــد اســماعیل در 

ــک  ــا تمس ــه آنه ــه وی، ب ــوب ب ــای منس کتاب ه

کــرده و بوســیله آنهــا دعــوت خــود را -بــه زعــم 

خــود- مســتند و مســتدل کــرده، و یــا توســط 

اســماعیل  احمــد  مبّلغیــن  -کــه  اّول  حلقــه ی 

کــرده  تأییــد  را  کتابهایشــان  و  آنــان  صریحــًا 

ــت، و  ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــت- م اس
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ــند  ــا س ــت و ی ــدن دالل ــه دار ش ــا خدش ــّلمًا ب مس

ایــن روایــات، طبیعتــًا نیــازی بــه بحــث در مــورد 

روایــات فرعــی، باقــی نمی مانــد.

ــی  ــا روش ــا ب ــدیم ت ــر آن ش ــتار ب ــن نوش در ای

جدیــد، بــه صــورت فشــرده و کوتــاه، اشــکاالت 

متعــّدد وارده بــر هــر یــک از روایــات مــورد 

ــک از  ــر ی ــه، در ه ــن فرق ــام ای ــط ام ــتفاده توس اس

تقســیمات فــوق را جمــع آوری نمــوده ودر اختیار 

دوســت داران حــّق و حقیقــت قــرار دهیــم، باشــد 

تــا ایــن نوشــتار مختصــر، ســهمی هرچنــد انــدک، 

در عــدم گمراهــی مؤمنیــن وحتــی بیــداری فــردی 

ــن  ــه ای ــده ب ــق ش ــورده و ملح ــب خ ــراد فری از اف

ــه. ــاء الل ــد، إن ش ــته باش ــه داش فرق

نکات ضروری:
ــی  ــه برخ ــت ک ــه ضروریس ــن نکت ــر ای 1- ذک

ــط  ــاله، توس ــن رس ــده در ای ــر ش ــکاالت ذک از اش

ــه شــده  تعــدادی از مبلغیــن فرقــه ی مذکــور توجی

ــدون  ــکاالت ب ــن اش ــیاری از ای ــن بس ــت، لک اس

ــطحی  ــیار س ــات بس ــا توجیه ــا ب ــده و ی ــخ مان پاس

ــر  ــتن ب ــرپوش گذاش ــعی در س ــی س ــر منطق و غی

ــد. ــته ان ــکاالت داش ــن اش ای

ــط  ــتفاده توس ــورد اس ــات م ــب روای 2- اغل

ایــن فرقــه، از روایــات ضعیــف و غیــر قابــل 

می باشــد. اعتقــادی  مباحــث  در  تمســک 

3- از طرفــی روایــات وادلــه ی اســتفاده شــده 

توســط ایــن فرقــه محــدود بــوده وبســیار بــه 

ــدن  ــه دار ش ــند و خدش ــته می باش ــر وابس یکدیگ

هــر یــک از ایــن روایــات باعــث بطــان روایــات 

دیگــر و بــه تبــع، بطــان اّدعــای مهدوّیــت و 

ــد. ــاس می باش ــه از اس ــن فرق ــت ای یمانّی

4- نکتــه ی قابــل توجــه در مــورد مبّلغیــن 

ــا  ــت و ی ــک روای ــر ی ــز ب ــدم تمرک ــه، ع ــن فرق ای

ــوری  ــه ط ــد، ب ــخص می باش ــوع مش ــک موض ی
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ــا  ــه ب ــورت گرفت ــای ص ــره ه ــی مناظ ــه در تمام ک

ــوع  ــردن موض ــرف ک ــعی در منح ــراد، س ــن اف ای

ایــن خــود نوعــی از مغالطــات و  داشــته اند و 

ــذا  ــد، ل ــدل می باش ــتفاده در ج ــورد اس ــزار م اب

بــرای مقابلــه بــا ایــن افــراد الزم اســت مباحــث، 

لزومــًا متمرکــز بــر یــک موضــوع مشــخص )مثــًا 

ــکاالت  ــام اش ــد و تم ــاص( باش ــت خ ــک روای ی

موجــود در آن موضــوع بــه صــورت تــک بــه 

کننــده  قانــع  پاســخی  تــا  و  شــده  وارد  تــک، 

ــچ  ــه هی ــد، ب ــده باش ــت نش ــک دریاف ــر ی ــرای ه ب

ــًا از  ــویم، فض ــدی نش ــکال بع ــه وارد در اش وج

ــدی. ــوع بع موض

ــکاالت  ــن اش ــی از ای ــه برخ ــی ک 5- از آنجای

ــوده،  ــن ب ــوزه ی دی ــه ح ــوط ب ــی و مرب تخّصص

غیــر  خواننــدگان  اســتفاده ی  جهــت  بعضــًا 

ــتر(  ــح بیش ــوان )توضی ــه عن ــی ب ــوزوی، بخش ح

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ

6- شــایان ذکــر اســت کــه پاســخ هــای ذکــر 

ــد،  ــل می باش ــل تکام ــتار، قاب ــن نوش ــده در ای ش

ارجمنــد  پژوهــان  دانــش  و  محققیــن  از  لــذا 

تقاضامندیــم مــا را در تکمیــل ایــن نوشــتار یــاری 

ــد. فرماین

7- ســعی مــا بــر آن بــوده تــا حّتــی المقــدور، 

ــاب  ــث را، از کت ــورد بح ــات م ــام روای ــن تم مت

ــم. ــل کنی ــماعیل نق ــد اس ــه احم ــب ب ــای منتس ه

العالم والله 
علوی محمد  سید 
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آرم ت لوفوی االی يرقه یمانی

رتایو

(تایو بش تياو)

متن روایت:
ــة  ــي اللیل ــد| ف ــرم محم ــول األک ــة الرس وصی

التــي کانــت فیهــا وفاتــه:

ــه  ــد الل ــن عبی ــین ب ــدون والحس ــن عب ــد أب أحم

ــن  ــین ب ــه الحس ــد الل ــي عب ــن أب ــري( ع )الغضائ

علــي بــن ســفیان البزوفــري، عــن علــي بــن ســنان 

ــن  ــین، ع ــن الحس ــي ب ــن عل ــدل، ع ــي الع الموصل

ــن  ــر ب ــن جعف ــل، ع ــن الخلی ــد ب ــن محم ــد ب أحم

أحمــد المصــري، عــن عمــه الحســن بــن علــي، عن 

أبیــه، عــن أبــي عبــد اللــه جعفــر بــن محمــد، عــن 

أبیــه الباقــر، عــن أبیــه ذي الثفنــات ســید العابدیــن، 
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عــن أبیــه الحســین الزکــي الشــهید، عــن أبیــه أمیــر 

ــال: ــن× ق المؤمنی

 قــال رســول اللــه|- فــي اللیلــة التــي کانــت 

ــر  ــن أحض ــا الحس ــا أب ــي×: ی ــه - لعل ــا وفات فیه

صحیفــة ودواة. فامــا رســول اللــه| وصیتــه 

ــي  ــا عل ــال: ی ــع فق ــذا الموض ــى ه ــى إل ــى انته حت

إنــه ســیکون بعــدي اثنــا عشــر إمامــا ومــن بعدهــم 

إثنــا عشــر مهدیــا، فأنــت یــا علــي أول االثنــي 

ــا  عشــر إمامــا ســماك اللــه تعالــى فــي ســمائه: علی

ــر،  ــق االکب ــن، والصدی ــر المؤمنی ــى، وأمی المرتض

ــا  ــدي، ف ــون، والمه ــم، والمأم ــاروق االعظ والف

تصــح هــذه االســماء الحــد غیــرك. یــا علــي أنــت 

ــى  ــم، وعل ــم ومیته ــي حیه ــل بیت ــى أه ــي عل وصی

ــا  ــن طّلقته ــدًا، وم ــي غ ــا لقیتن ــن ثّبته ــائي: فم نس

ــا بــرئ منهــا، لــم ترنــي ولــم أرهــا فــي عرصــة  فأن

ــدي  ــن بع ــي م ــى أمت ــي عل ــت خلیفت ــة، وأن القیام

فــإذا حضرتــك الوفــاة فســلمها إلــى ابنــي الحســن 

ــلمها  ــاة فلیس ــه الوف ــإذا حضرت ــول، ف ــر الوص الب

إلــى ابنــي الحســین الشــهید الزکــي المقتــول، فــإذا 

حضرتــه الوفــاة فلیســلمها إلــى ابنــه ســید العابدیــن 

ذي الثفنــات علــي، فــإذا حضرتــه الوفــاة فلیســلمها 

إلــى ابنــه محمــد الباقــر، فــإذا حضرتــه الوفــاة 

فلیســلمها إلــى ابنــه جعفــر الصــادق، فــإذا حضرتــه 

ــإذا  ــم، ف ــى الکاظ ــه موس ــى ابن ــلمها إل ــاة فلیس الوف

ــه علــي الرضــا،  ــاة فلیســلمها إلــى ابن ــه الوف حضرت

ــد  ــه محم ــى ابن ــلمها إل ــاة فلیس ــه الوف ــإذا حضرت ف

ــى  ــاة فلیســلمها إل ــه الوف ــإذا حضرت ــي، ف ــة التق الثق

ابنــه علــي الناصــح، فــإذا حضرتــه الوفــاة فلیســلمها 

ــاة  ــه الوف ــإذا حضرت ــل، ف ــن الفاض ــه الحس ــى ابن إل

ــن آل  ــتحفظ م ــد المس ــه محم ــى ابن ــلمها إل فلیس

ــون  ــم یک ــا، ث ــر إمام ــا عش ــك اثن ــد^. فذل محم

ــاة  ــه الوف ــا، فــإذا حضرت ــا عشــر مهدی مــن بعــده اثن

ثاثــة  لــه  المهدییــن  أول  ابنــه  إلــى  فلیســلمها 

ــو عبــد  ــم أبــي وه ــم کاســمي واس أســامي: اس
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اللــه وأحمــد، واالســم الثالــث: المهــدي، هــو أول 

المؤمنیــن)1(.

)1( شیخ طوسی کتاب الغیبة ص150.

ترجمه روایت:

امــام صــادق× از پــدرش امــام باقــر× از 

ــام  ــدرش ام ــن× از پ ــن العابدی ــام زی ــدرش ام پ

حســین× از پــدرش امیــر المؤمنیــن× نقــل 

ــه  ــبي ک ــان ش ــدا| در هم ــول خ ــه: رس ــد ک کردن

وفاتــش در آن واقــع شــد، بــه علــي× فرمــود: »ای 

ــاور.«  ــی بی ــذ و دوات ــن، کاغ ــا الحس اب

فرمــود  امــا  را  خــود  وصیــت  حضــرت  و 

و علــي× می نوشــت، تــا بــه ایــن جــا رســید 

ــام  ــن دوازده ام ــد از م ــي! بع ــا عل ــود: ی ــه فرم ک

مي باشــند و بعــد از آنهــا دوازده مهــدي. پــس تــو یــا 

علــی اّولیــن دوازده امــام هســتی. خــدای تعالــی تــو 

را در آســمانش، علــی مرتضــی، و امیــر المؤمنیــن، 

و صدیــق اکبــر، و فــاروق اعظــم، و مأمــون و 

مهــدی نامیــده و ایــن نام هــا بــرای غیــر تــو شایســته 
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نیســت، ای علــی تــو وصــی مــن بــر خاندانــم، زنــده 

ــم  ــر زنان ــی ب ــز وص ــتی، و نی ــان هس ــرده ی ایش و م

هســتی، هــر یــك را کــه تــو بــه همســری مــن باقــی 

ــر  ــد و ه ــدار کن ــرا دی ــت م ــردای قیام ــذاری، ف گ

ــرا  ــزارم و م ــن از وی بی ــاق دادی، م ــو ط ــك را ت ی

نخواهــد دیــد، و مــن نیــز او را در صحــرای محشــر 

نخواهــم دیــد، و تــو پــس از مــن خلیفــه و جانشــین 

مــن بــر امتــم هســتی، هــر گاه وفاتــت رســید، 

خافــت را بــه فرزنــدم حســن واگــذار کــن، کــه او 

ــید آن را  ــش رس ــون او وفات ــت، چ ــول اس ــّر وص ب

ــپارد،  ــول بس ــهید مقت ــی ش ــین زک ــدم حس ــه فرزن ب

ــدش  ــه فرزن ــید، آن را ب ــش رس ــگام وفات ــون هن چ

ــون  ــپارد، چ ــی بس ــات عل ــن ذی الّثفن ــید العابدی س

هنــگام وفــات او رســد، آن را بــه فرزنــدش محمــد 

باقــر بســپارد، و چــون وفاتــش رســد، آن را بــه 

ــون  ــد، و چ ــذار کن ــادق واگ ــر ص ــدش جعف فرزن

ــم  ــی کاظ ــدش موس ــه فرزن ــد، ب ــرا رس ــش ف وفات

بســپارد، و چــون وفــات او فــرا رســد، بــه فرزنــدش 

علــی رضــا بســپارد، و چــون وفــات او فــرا رســد، 

ــذارد، و چــون  ــی واگ ــه تق ــد ثق ــدش محم ــه فرزن ب

هنــگام وفــات او شــود، بــه فرزنــدش علــی ناصــح 

ــدش  ــه فرزن ــد، ب ــش در رس ــون وفات ــپارد، و چ بس

حســن فاضــل واگــذارد، و چــون وفــات او برســد، 

آن را بــه فرزنــدش محمــد کــه مســتحفظ از آل 

ــان دوازده  ــد، و ایش ــلیم کن ــت، تس ــد| اس محّم

ــس  ــند. پ ــدی مي باش ــد از آن دوازده مه ــد. بع امامن

وقتــی کــه زمــان وفاتــش فــرا رســید، خافــت را بــه 

ــپارد،  ــت مي س ــن اس ــن مهدیی ــه اّولی ــدش ک فرزن

ــام  ــد ن ــام اســت. یــك نامــش مانن ــرای او ســه ن و ب

ــا  ــت و آنه ــن اس ــدر م ــام پ ــرش ن ــام دیگ ــن، و ن م

ــت و  ــدی اس ــّومین مه ــام س ــد، و ن ــه و احم عبدالل

ــت. ــان اس ــن مؤمن او اّولی
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روش إستدالل احمدیون به این روایت

اوالً: وصّیــت ســنّتی از ســنّت هــای جــاری 

ــیله ی آن  ــاء بوس ــیاری از انبی ــد و بس ــدا می باش خ

ــدند. ــج ش ــش محت ــوام خوی ــر اق ب

ثانیــًا: گفتــه هــای فقهــای پیشــین، ماننــد شــیخ 

طوســی و شــیخ مفیــد و و عامــه حّلــی، دربــاره ی 

احتجــاج بــه وصیــت از ســوی صاحــب الزمان# 

بــرای اثبــات امامتشــان.

ثالثــًا: اّدعــای اجمــاع شــیعیان در مــورد معرفــت 

و شــناخت امــام از طریــق وصیــت از طــرف مقــداد 

ســّیوری در شــرح کام عامــه حّلــی )اجمــاع 

حاصــل شــد مبنــی بــر برگزیــدن از جانــب خداونــد 

و رســولش، و امــام پیشــین، عامــل انتصــاب و 

ــد!( ــین می باش ــام پس ــن ام تعیی

بــا وصیــت شــناخته  رابعــًا: حّجــت خــدا 

. د می شــو

صاحبــش  جــز  کســی  را  وصیــت  خامســًا: 

ــای  ــخ دعوته ــر تاری ــد، و اگ ــاء کن ــد ادع نمی توان

ــه  ــورد مطالع ــرت آدم× را م ــان حض ــی از زم اله

ــا  ــه ب ــد ک ــی را نمی یاب ــی باطل ــد، مّدع ــرار دهی ق

ذکــر اســمش در وصیــت خلیفــه ی ســابق، مــردم را 

ــد. ــرار داده باش ــاج ق ــورد احتج م

ــرای  ــری ب ــن بص ــد الحس ــط احم ــًا: فق سادس

اثبــات حّقانیتــش بــه وصّیــت پیغمبــر اکــرم| 

ــت. ــرده اس ــک ک تمّس

ــت  ــری، حّج ــن بص ــد الحس ــس احم ــه: پ نتیج

ــرت  ــیعه، حض ــم ش ــام دوازده ــین ام ــدا و جانش خ

مهــدی# می باشــد!
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پاسخ های کوتاه به ادعاهای بزرگ
احمد اسماعیل

1- لفــظ ایــن روایــت خبــر واحــد بــوده و لــذا 

بــه هیــچ وجــه قابــل احتجــاج در مباحــث اعتقــادی 

نیســت.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: کتب رجالی برای ما حّجت نمی باشند!

ــا ظهــور احمــد الحســن و تأییــد هــر خبــر  2: ب

ــود! ــی می ش ــر یقین ــان، آن خب ــط ایش ــدی توس واح

3: این خبر متواتر معنوی است!

4: ؟؟؟

2- نــام بــردن از مهدّیــون و احمــد، لفــظ واحــد 

ــون  ــات مهدی ــرای اثب ــوی ب ــر معن ــذا توات ــوده ول ب

واحمــد نیــز وجــود نــدارد.

و  شــرایط  معنــوی  تواتــر  بیشــتر:  توضیــح 

ــس  ــر ک ــه ه ــت ک ــور نیس ــخصاتی دارد و اینط مش

ادعــای تواتــر لفظــی یــا معنــوی کــرد مــورد قبــول 

ــاع  ــد از اجتم ــر، عبارتن ــرایط توات ــود و ش ــع ش واق

ــه، در  ــک قضی ــر، در ی ــد نف ــش از چن ــّده ای بی ع

ــی،  ــا معنای ــظ ی ــر لف ــات ب ــائر طبق ــه اول و س طبق

کــه بــه صــورت طبیعــی احتمــال کــذب یــا اشــتباه 

در آن قضیــه وجــود نداشــته باشــد، و حــال آنکــه در 

ــن شــرایط موجــود  ــچ یــک از ای ــن هی مــورد مهدیی

ــد.( ــی باش نم

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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ــده  ــر ش ــات ذک ــام روای ــا تم ــت ب ــن روای 3- ای

در مــورد نــام اهــل بیــت تعــارض لفظــی و معنایــی 

دارد.

ــورد  ــددی در م ــات متع ــتر: روای ــح بیش توضی

ــی  ــع روای ــان در مجام ــداد ایش ــه و تع ــماء ائم اس

از نظــر  شــیعه و اهــل ســنت وجــود دارد کــه 

ــا ادعــای مهدییــن تعــارض دارد  لفظــی و معنایــی ب

ــا  ــت ب ــک ارجحی ــدون ش ــارض، ب ــان تع و در زم

ــات دوازده امــام می باشــد کــه بیشــتر صحیــح  روای

تــر واضــح تــر و بــی اشــکال تــر می باشــند، کــه از 

ذکــر تــک تــک مــوارد، بــه دلیــل رعایــت اختصــار، 

صــرف نظــر می کنیــم.(

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

4- طبــق کام احمــد اســماعیل کــه ادعــای 

علــم امامــت دارد )در بیانیــه برائــت(، روایــت 

وصیــت بــه ســند صحیــح بــه شــیعه رســیده اســت.

ــه  ــت ب ــند روای ــًا س ــه قطع ــی ک ــه: در حال )نکت

طریــق صحیــح بــه دســت مــا نرســیده و بلکــه 

ــود دارد،  ــت وج ــند روای ــف س ــه ضع ــان ب اطمین

حــال منظــور احمــد اســماعیل از ایــن کــه روایــت 

بــه ســند صحیــح بــه شــیعه رســیده چیســت؟ 

ــات  ــل از اثب ــًا قب ــزد خــودش کــه قطع صحــت در ن

ــا صحــت  ــرای شــیعه حجــت نیســت، ی امامتــش ب

در نــزد شــیعه، کــه یقینــًا وجــود نــدارد! بــه عبــارت 

ــم  ــح بدانی ــت را صحی ــند روای ــد س ــا بای ــر م دیگ

ــن  ــا همی ــودش ب ــه خ ــماعیل ک ــد اس ــون احم چ

ایــن  ثابــت می شــود گفتــه کــه ســند  روایــت 

روایــت صحیــح اســت، و ایــن دور مصــّرح اســت 
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ــت( ــل اس ــی باط ــت عقل ــه بداه ــه ب ک

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

5- ســند ایــن روایــت ضعیــف اســت بــه دلیــل 

ــی  ــنان الموصل ــن س ــی ب ــام عل ــه ن ــردی ب ــود ف وج

ــاد از  ــال زی ــه احتم ــه ب ــند ک ــله س ــدل در سلس الع

ــد. ــنت می باش ــل س اه

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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6- ســند ایــن روایــت ضعیــف اســت بــه دلیــل 

وجــود فــردی بــه نــام علــي بــن الحســین در سلســله 

ســند کــه مجهــول مطلــق می باشــد.

ــن  ــه ای ــه ب ــن فرق ــن ای ــتدالل مبّلغی ــه: اس )نکت

کــه فــرد نامبــرده والــد شــیخ صــدوق اســت قابــل 

ــیخ  ــرا ش ــت، زی ــردود اس ــه م ــت بلک ــات نیس اثب

ــه  ــق ب ــا دو طری ــود، تنه ــح خ ــق تصری ــی طب طوس

ــا  ــک در اینج ــه هیچی ــدوق دارد ک ــیخ ص ــد ش وال

ــدارد.( ــود ن وج

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

7- ســند ایــن روایــت ضعیــف اســت بــه دلیــل 

وجــود فــردی بــه نــام احمــد ابــن محمــد ابــن خلیل 

در سلســله ســند کــه مجهــول مطلــق می باشــد.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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8- ســند ایــن روایــت ضعیــف اســت بــه دلیــل 

وجــود فــردی بــه نــام جعفــر بــن أحمــد المصــری 

ــد. ــق می باش ــول مطل ــه مجه ــند ک ــله س در سلس

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

9- ســند ایــن روایــت ضعیــف اســت بــه دلیــل 

وجــود فــردی بــه نــام الحســن بــن علــي در سلســله 

ســند کــه مجهــول مطلــق می باشــد.

)نکتــه: ایــن کــه حســن در اصــل تصحیف شــده 

ــز در  ــن علــی مصــری نی حســین اســت و حســین ب

ــول  ــورد قب ــت، م ــده اس ــق ش ــی توثی ــب رجال کت

نیســت بــه دلیــل احتجــاج احمــد اســماعیل بــه ایــن 

روایــت بــا همیــن ســند، کــه از نظــر اصحــاب یمانی 

بــه علــم امامــت وی، بایــد دال بــر عــدم تصحیــف 

ــد، و از  ــند باش ــن س ــت و ای ــن روای ــتباه در ای و اش

ــرن  ــات ق ــر الدرج ــر بصائ ــب مختص ــی صاح طرف

ــور  ــرد مذک ــود، ف ــی موج ــب روائ ــام کت ــم وتم نه

ــوده  ــت نم ــی( ثب ــن عل ــن ب ــام )حس ــن ن ــه همی را ب

انــد کــه داللــت صریــح بــر عــدم تصحیــف ایــن نــام 

ــدی دارد  ــف، قواع ــه تصحی ــول ب ــه ق ــرا ک دارد، چ

کــه از جملــه آنهــا وجــود حداقــل یــک روایــت یــا 

ــی  ــب روای ــر از کت ــی دیگ ــابه در یک ــند مش ــک س ی
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ــام دوم اســت( ــا ن موجــود ب

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

10- ســند ایــن روایــت ضعیــف اســت بــه دلیل 

وجــود فــردی بــه نــام علــي پــدر حســن بــن علــی در 

سلســله ســند کــه مجهــول مطلــق می باشــد.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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ــه  ــی، ب ــیخ طوس ــط ش ــت توس ــل روای 11- نق

ــان،  ــب رواییش ــام کت ــیخ در تم ــود ش ــح خ تصری

ــد. ــی باش ــت نم ــت آن روای ــر صح ــل ب دلی

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

12- وصیــت احمــد اســماعیل، بایــد بــه امــای 

ــی  ــرت عل ــارک حض ــط مب ــول و خ ــرت رس حض

باشــد.

روایــت  ایــن  نــص  طبــق  بیشــتر:  توضیــح 

و روایــت شــماره پنــج، وصیتــی کــه حضــرت 

مهــدی  # اولیــن بــار از زیــر قبــای خــود بیــرون 

می آورنــد، بایــد بــه امــای رســول اللــه و بــه 

خــط مبــارک حضــرت علــی باشــد، در حالــی کــه 

ــود  ــای خ ــر قب ــماعیل از زی ــد اس ــه احم ــی ک وصیت

بیــرون آورد چــاپ بیــروت بــود و در کتــاب الغیبــه 

ــی!( ــیخ طوس ی ش

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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13- لفــظ )بعــدی( در تمــام روایــت مســلمًا بــه 

معنــای بعــد از وفــات و مــرگ می باشــد.

جملــه  در  بعــدی  لفــظ  بیشــتر:  توضیــح 

)ســیکون بعــدي اثنــا عشــر إمامــًا( بــه قرینــه ســین 

ــد از  ــای بع ــه معن ــلمًا ب ــارع، مس ــل مض ــر فع ــر س ب

ــدی  ــظ بع ــس لف ــد، پ ــه می باش ــول الل ــات رس وف

ــه  ــًا( ک ــر مهدی ــا عش ــم إثن ــن بعده ــه )وم در جمل

ــد  ــت بای ــده اس ــل آم ــه قب ــس از جمل ــه پ بافاصل

ــد،  ــرگ باش ــات وم ــد از وف ــای بع ــه معن ــلمًا ب مس

ــل  ــوز قائ ــرًا هن ــه، ظاه ــن فرق ــه ای ــی ک و از آنجای

ــس  ــد پ ــده ان ــدی  # نش ــرت مه ــرگ حض ــه م ب

ــت.( ــل اس ــت باط ــن وصی ــه ای ــک ب تمس

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

14- )ومــن بعدهــم إثنــا عشــر مهدیــًا( کــه 

ــر ظهــور 12 مهــدی بعــد از  ــح اســت ب نــص صری

ــام. ــت 12 ام رحل

توضیــح بیشــتر: عبــارت )یــا علــي إنــه ســیکون 

ــر  ــا عش ــم إثن ــن بعده ــا وم ــر إمام ــا عش ــدي اثن بع

مهدیــًا( بــه صراحــت بیــان می کنــد کــه مقــام 

ــد و  ــت می باش ــام امام ــر از مق ــی غی ــت، مقام هدای

زمانــی نوبــت بــه آن ظهــور 12 مهــدی میرســد کــه 

مقــام امامــت بــا فــوت امــام دوازدهــم تمــام شــده 

ــوز  ــرًا هن ــه، ظاه ــن فرق ــه ای ــی ک ــد، و از آنجای باش

ــد  ــده ان ــدی # نش ــرت مه ــرگ حض ــه م ــل ب قائ

ــت.( ــل اس ــت باط ــن وصی ــه ای ــک ب ــس تمس پ

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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15- عبــارت )فــإذا حضرتــك الوفــاة( کــه پــس 

ــای  ــه معن ــده ب ــر ش ــه ع ذک ــک از ائم ــر ی ــام ه از ن

ــد. ــام می باش ــر ام ــرگ ه ــات و م وف

توضیــح بیشــتر: بــه همین دلیــل مهدیــون دوازده 

گانــه، بایــد بعــد از وفــات و مــرگ حضــرت مهــدی  

# بیاینــد نــه قبــل از آن، و از آنجایــی که ایــن فرقه، 

ظاهــرًا هنــوز قائــل بــه مــرگ حضــرت مهــدی  # 

ــل  ــت باط ــن وصی ــه ای ــک ب ــس تمس ــد پ ــده ان نش

اســت.(

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

ــام  ــزد تم ــمانی و در ن ــرایع آس ــام ش 16- در تم

عقــای دنیــا، وصیــت تنهــا بعــد از مــرگ وصیــت 

ــد. ــرا می باش ــل اج ــذ و قاب ــده ناف کنن

ــه  ــن فرق ــن ای ــی از مبلغی ــتر: بعض ــح بیش توضی

بــه وصــی بــودن هــارون در زمــان حضــرت موســی 

وامثــال آن بــرای صحــت وصــی بــودن احمــد 

ــتناد  ــدی  # اس ــرت مه ــان حض ــماعیل در زم اس

ــورد  ــوالً در م ــث اص ــه بح ــی ک ــد، در حال می کنن

ــت  ــه ای اس ــاره وصیتنام ــه درب ــت، بلک ــی نیس وص

کــه در هنــگام مــرگ نوشــته می شــود و قــرآن بــه آن 

ــت!( ــوده اس ــر فرم ام

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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ــج  ــماره پن ــت ش ــدون روای ــت ب ــن روای 17- ای

ــن دو  ــه ای ــی ک ــد، در حال ــی باش ــتفاده نم ــل اس قاب

ــند. ــارض می باش ــر در تع ــا یکدیگ ــت ب روای

توضیــح بیشــتر: در ایــن روایــت پیامبــر اکــرم از 

ــت  ــد و وصی ــم می طلبن ــی دوات و قل ــرت عل حض

را امــاء کــرده و حضــرت علــی کتابــت می نماینــد، 

ــرف  ــت از ط ــم وصی ــت پنج ــه در روای ــی ک در حال

ــده  ــوم ش ــر و م ــوم و مه ــورت مخت ــه ص ــل ب جبرئی

بــرای پیامبــر آورده می شــود و حضــرت مهــدی  

# نیــز همیــن وصیــت مختــوم را بــا همــان مهــر 

ــان  ــده، در زم ــاخته ش ــا س ــا از ط ــگ ی ــی رن طای

ــرون آورده و  ــود بی ــارک خ ــای مب ــر قب ــور از زی ظه

ــد.( ــاج می فرماین ــه آن احتج ب

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

18- اگــر وصیــت فقــط همــان وصیــت شــب 

ــد  ــرم| قص ــر اک ــرا پیغمب ــس چ ــت پ ــات اس وف

ــت  ــاب وصی ــرای اصح ــنبه ب ــج ش ــتند روز پن داش

ــند. بنویس

ــه  ــد ک ــا می کنن ــه ادع ــن فرق ــتر: ای ــح بیش توضی

ــود  ــته ش ــات نوش ــب وف ــط در ش ــد فق ــت بای وصی

ــب  ــت در ش ــرای وصی ــری ب ــت دیگ ــون روای و چ

وفــات غیــر از ایــن روایــت در دســت نیســت پــس 

ــی  ــر در حال ــت و ال غی ــن اس ــر همی ــت پیغمب وصی

کــه ممکــن اســت ســؤال شــود پــس بــه چــه دلیــل 

رســول خــدا میخواســتند وصیــت را در شــب جمعه 

ســه روز مانــده بــه وفــات بنویســند؟ واگــر وصیــت 

در غیــر شــب وفــات در واقــع وصیــت نیســت 

ورفــع تکلیــف نمیکنــد وقابــل اســتناد نیســت پــس 
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العیــاذ باللــه پیامبــر مکــرم اســام میخواســتند کاری 

بیهــوده وعبــث انجــام دهنــد؟(

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

چــه  بــه  المؤمنیــن(  )اول  اول  مهــدی   -19

چیزیســت؟ بــه قیــام خــودش یــا بــه وصیــت پدرش 

ــدی  #؟ ــرت مه ــور حض ــه ظه ــا ب ی

ــن(  ــدی اول )اول المؤمنی ــتر: مه ــح بیش توضی

بــه چــه چیزیســت؟ بــه قیــام خــودش؟ کــه مســلمًا 

ــدرش  ــه پ ــدرش؟ ک ــت پ ــه وصی ــت! ب ــور نیس منظ

ــه  ــوده! ب ــارج نفرم ــا خ ــر قب ــت را از زی ــوز وصی هن

ظهــور حضــرت مهــدی  #؟ کــه هنــوز ظهــوری 

ــه!( ــورت نگرفت ص

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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20- چــه کســی ایــن وصیــت را تســلیم احمــد 

ــا  ــدی  # ی ــرت مه ــت حض ــرده اس ــماعیل ک اس

ــی؟ ــیخ طوس ــاب ش جن

ــت  ــت، وصی ــّص روای ــق ن ــتر: طب ــح بیش توضی

ــلیم  ــدی اول تس ــه مه ــدی ب ــرت مه ــد حض را بای

ــت  ــن وصی ــماعیل ای ــد اس ــه احم ــی ک ــد در حال کن

ــه شــیخ طوســی رونوشــت کــرده  ــاب الغیب را از کت

ــت.( اس

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

21- طبــق روایــت پنجــم، اگــر قــرار بــود ایــن 

ــه آن  ــد ب ــور بای ــس چط ــد پ ــی بمان ــت مخف وصی

تمســک می شــد؟

توضیــح بیشــتر: طبــق ادعــای مبلغین ایــن فرقه، 

ــه آن تمســک شــود کســی  تنهــا وصیتــی کــه اگــر ب

ــی  ــت در حال ــت اس ــن وصی ــود همی ــراه نمیش گم

کــه طبــق روایــت پنجــم ایــن وصیــت قــرار بــود بــر 

ــت  ــی اینجاس ــؤال اساس ــد س ــی بمان ــگان مخف هم

ــد  ــی بمان ــود مخف ــرار ب ــت ق ــن وصی ــر ای ــه اگ ک

ــک  ــه آن تمس ــن ب ــط مؤمنی ــد توس ــور بای ــس چط پ

می شــد؟

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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22- نــام پیغمبــر در آســمانها أحمــد می باشــد، 

امــا در روی زمیــن نــام مبارکشــان محمــد می باشــد 

نــه أحمــد.

ــزد  ــر ن ــات متوات ــق روای ــتر: طب ــح بیش توضی

شــیعه و اهــل ســنت نــام مهــدی آخــر الزمــان هــم 

نــام پیامبــر و کنیــه اش هــم کنیــه ی پیامبــر می باشــد 

ــدی  ــام مه ــه ن ــت ک ــن اس ــزد فریقی ــه ن ــق علی و متف

آخــر الزمــان م ح م د می باشــد، کــه همــان نــام 

پیامبــر مکــرم اســام در نــزد زمینیــان اســت، و نــام 

مبــارک أحمــد بــه تصریــح فریقیــن نــام پیامبــر اکــرم 

ــن  ــق ای ــس طب ــد، پ ــمان می باش ــل آس ــان اه در می

روایــت حتمــًا أحمــد اســماعیل امــام أهــل آســمان 

ــه أهــل زمیــن!( اســت ن

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

فرزنــد حضــرت  روایــت  نــص  23- طبــق 

مهــدی  # بایــد ســه اســم داشــته باشــد در حالــی 

ــم دارد! ــک اس ــط ی ــماعیل فق ــد اس ــه احم ک

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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24- کلمــه )فلیســلمها إلــى ابنــه( در مــورد 

فرزنــد بافصــل امــام محتضــر می باشــد.

ایــن روایــت در مــورد  بیشــتر: در  توضیــح 

إلــى  )فلیســلمها  کلمــه  معصــوم،  امــام  دوازده 

ابنــه( در مــورد فرزنــد بافصــل امــام محتضــر 

ــیاق  ــظ س ــراف وحف ــل انص ــه دلی ــت، و ب ــوده اس ب

ــد وصیــت  ــز بای روایــت، حضــرت مهــدی  # نی

ــه  ــه ب ــد ن ــد بــا فصــل خــود کنن ــه فرزن را تســلیم ب

فــردی بــی اصــل ونســب )خامــًا اصلــه( بــا ســی 

ــطه!( واس

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

می باشــد:  مضطــرب  روایــت  متــن   -25

در  اللــه  رســول  فرمودنــد:  علــی  )حضــرت 

ــام  ــه الس ــی علی ــرت عل ــه حض ــان ب ــب وفاتش ش

ابالحســن!( یــا  فرمودنــد: 

توضیــح بیشــتر: ایــن نــوع تعبیــر در هیــچ یک از 

روایــات مــا وجــود نــدارد و اساســًا از نظــر جملــه 

ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــد ب ــکال می باش ــدی دارای اش بن

معنــی نــدارد حضــرت علــی کــه خــود ناقــل حدیث 

هســتند در حیــن نقــل حدیــث از عبــارت )پیامبــر بــه 

حضــرت علــی فرمــود( اســتفاده کننــد و مســلمًا باید 

می فرمودنــد )پیامبــر بــه مــن فرمودنــد(، و عبــارت 

ــن  ــد: )ع ــورت می باش ــن ص ــه ای ــح ب ــی صحی عرب

ــي  ــال ل ــال: ق ــام ق ــه الس ــن علی ــر المؤمنی ــه أمی أبی

ــي  ــلم - ف ــه وس ــه وآل ــه علی ــى الل ــه صل ــول الل رس

ــن  ــا الحس ــا أب ــه -: ی ــا وفات ــت فیه ــي کان ــة الت اللیل

أحضــر صحیفــة ودواة( وایــن نــوع صحبــت از یــک 

عــرب درس نخوانــده مقبــول نیســت تــا چــه رســد 
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بــه امیــر المؤمنیــن علــی علیــه اســام.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

...( اســت  مضطــرب  روایــت  متــن   -26

الحــد  االســماء  هــذه  تصــح  فــا  والمهــدي، 

غیــرك(، در حالــی کــه طبــق ذیــل روایــت، مهــدی 

ــدی(  ــا )المه ــه آنه ــه از جمل ــام دارد ک ــه ن اول س

. شــد می با

توضیــح بیشــتر: نامگــذاری هیــچ یــک از اســماء 

ــرت  ــرای حض ــت ب ــن وصی ــده در مت ــرده ش ــام ب ن

علــی علیــه الســام طبــق نــص روایــت بــر غیــر از 

حضــرت علــی علیــه الســام جائــز نمیباشــد حتــی 

بــر ائمــه علیهــم الســام و روایــات متواتــر دال بــر 

ــن  ــر المؤمنی ــذاری امی ــه از نامگ ــدید ائم ــی ش نه

ــار  ــه اطه ــود ائم ــر خ ــی ب ــاروق، حت ــق و ف و صدی

علیهــم الســام وجــود دارد، وبــه همیــن دلیــل 

ــح  ــا تص ــت )ف ــص روای ــه ن ــز ب ــدی نی ــام المه ن

ــرت  ــر حض ــز ب ــرك ( ج ــد غی ــماء الح ــذه االس ه

امیــر جائــز نمیباشــد در حالــی کــه در پاییــن همیــن 

روایــت حداقــل دوازده نفــر و از جملــه مهــدی اول 
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ــد  ــد! و اگــر بگوین ــام نامگــذاری شــده ان ــن ن ــه ای ب

ــمان  ــی در آس ــرت عل ــرای حض ــماء ب ــن اس ــه ای ک

ــا ال  ــس حتم ــدارد پ ــن ن ــه زمی ــی ب ــت و ارتباط اس

تصــح هــذه األســماء ألحــد غیــرک هــم بــرای اهــل 

آســمان اســت کــه در ایــن صــورت چندیــن اشــکال 

ــی  ــراد زمین ــذاری اف ــه نامگ ــد از جمل ــود میآی بوج

بــه ایــن اســماء نهــی نشــده اســت کــه ایــن مخالــف 

تمــام روایــات شــیعه اســت و از جملــه ایــن کــه اهل 

آســمان یــا خودشــان بــر خودشــان اســم میگذارنــد 

کــه بــی تردیــد باطــل اســت یــا خــدا بــر آنهــا اســم 

میگــذارد کــه ال تصــح در امــر خــدا معنــی نــدارد یــا 

ــه  ــد ک ــم میگذارن ــا اس ــر آنه ــان ب ــتان آسمانیش دوس

ایــن هــم باطــب بالضــرورة اســت و یــا اهــل زمیــن 

بــر آنهــا اســم میگذارنــد کــه ایــن ممــا یضحــک بــه 

ــت.( ــی اس الثکل

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

ــل  ــه دلی ــت ب ــرب اس ــت مضط ــن روای 27- مت

ــا علــي أنــت وصیــي علــى أهــل بیتــي  ــارت: )ی عب

ــم(. ــم ومیته حیه

توضیــح بیشــتر: وصــی بــودن از طــرف رســول 

ــول  ــل قب ــول و قاب ــاء معق ــدگان و احی ــر زن ــدا ب خ

اســت امــا وصــی بــودن از طــرف حضــرت رســول 

بــر مــردگان بــه هیــچ وجــه قابــل تصــور نیســت!(

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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28- متــن روایــت مضطــرب اســت بدلیــل 

فــي عرصــة  أرهــا  ولــم  ترنــي  )لــم  عبــارت: 

القیامــة(.

توضیــح بیشــتر: طبــق روایــات صحیحــه، تمــام 

بشــریت چــه کافــر و چــه مؤمــن، حضــرت رســول 

ائمــه اطهــار را در روز قیامــت و در عرصــه قیامــت 

ــت  ــام و منزل ــال مق ــدای متع ــرده و خ ــاهده ک مش

ــی  ــد، در حال ــکار می نمای ــگان آش ــر هم ــان را ب ایش

کــه متــن فــوق بــا ایــن روایــات در تعــارض صریــح 

می باشــد(

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

ــل  ــه دلی ــت ب ــرب اس ــت مضط ــن روای 29- مت

ــامي(. ــة أس ــه ثاث ــن ل ــارت: )اول المهدیی عب

ــماعیل  ــد اس ــه احم ــی ک ــتر: روایت ــح بیش توضی

ــرده  ــتناد ک ــه آن اس ــرده و ب ــدا ک ــار آن را پی ــن ب اولی

ــول  ــات رس ــب وف ــت ش ــوان وصی ــه عن و آن را ب

ــی  ــیخ طوس ــة ش ــاب الغیب ــرده، از کت ــد ک ــه تایی الل

بــوده، در حالــی کــه در تمــام نســخه هــای موجــود 

کتــاب شــیخ طوســی، عبــارت )أول المقربیــن لــه( 

ــؤال  ــال س ــده، ح ــت ش ــوق ثب ــارت ف ــای عب ــه ج ب

اینجاســت کــه بــه چــه دلیــل اتبــاع احمــد اســماعیل 

ایــن عبــارت را بــا عبــارت کتــاب مختصــر بصائــر 

ــت  ــن( اس ــه )اول المهدیی ــم ک ــرن نه ــات ق الدرج

جــا بــه جــا کــرده انــد؟(

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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30- اگــر احمــد اســماعیل مهــدی اول اســت و 

وصیــت بــه او تســلیم شــده، پــس دیگــر نیــازی بــه 

ظهــور حضــرت مهــدی  # نیســت.

ــن  ــت ای ــوم وصی ــا و مفه ــتر: معن ــح بیش توضی

ــده  ــت کنن ــودن وصی ــده ب ــان زن ــا زم ــه ت ــت ک اس

ــرت  ــا حض ــس ی ــد، پ ــرا نباش ــک و اج ــل تمس قاب

مهــدی  # از دنیــا رفتــه انــد و یــا هنــوز وصیــت 

ــد!( ــوده ان ــلیم نفرم را تس

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

31- اگــر وصیــت را فقــط بایــد در شــب وفــات 

تســلیم کــرد، پــس حضــرت مهــدی  # وصیــت 

را تســلیم فرمــوده و از دنیــا رفتــه انــد.

توضیــح بیشــتر: تــا زمانــی کــه امــام زنــده 

ــه  ــدی ن ــام بع ــه ام ــت ب ــردن وصی ــلیم ک ــد، تس باش

ــه  ــی دارد و ن ــًا معنای ــه عق ــت و ن ــه اس ــور ب مام

ــق  ــه طب ــل ک ــن دلی ــه ای ــد و ب ــول می کن ــرف قب ع

ادعــای یمانــی هــا، وصیــت را بایــد فقــط در شــب 

وفــات تســلیم امــام بعــدی کــرد پــس یــا حضــرت 

مهــدی  # از دنیــا رفتــه انــد و یــا هنــوز وصیــت 

ــد!( ــوده ان ــلیم نفرم را تس

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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ــن  ــه ای ــی ب ــم العقیل ــیخ ناظ ــد کام ش 32- تایی

کــه: ائمــه و اوصیــاء بعــد از وفــات حضــرت مهدی  

ــماعیل. ــد اس ــط احم ــد، توس # می آین

توضیــح بیشــتر: احمــد اســماعیل در کتــاب 

ــه  ــداد( ب ــن األع ــداد م ــق والس ــان الح ــود )بی خ

قلــم خــود، صریحــًا اتباعــش را بــه کتــاب اربعــون 

حدیــث شــیخ ناظــم العقیلــی ارجــاع میدهــد و آن را 

ــد، در  ــر می کن ــدن آن ام ــه خوان ــد و ب ــد می کن تایی

حالــی کــه شــیخ ناظــم العقیلــی در ابتــدای مقدمــه 

کتــاب چهــل حدیــث خــود بارهــا بــه ایــن مطلــب 

تصریــح می کنــد کــه: ائمــه و اوصیــاء بعــد از 

وفــات حضــرت مهــدی  # می آینــد.(

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

33- طبــق نقــل روایــات معتبــر و متواتــر و 

محفــوف بــه قرائــن، ایــن وصیــت آخریــن وصیــت 

ــد. ــی باش ــرم نم ــر اک پیغمب

ــرت  ــی از حض ــل کاف ــق نق ــتر: طب ــح بیش توضی

موســی بــن جعفــر علیــه الســام، وصیــت دیگــری 

در کتــاب کافــی جلــد 1 صفحــه 281 بعــد از ایــن 

ــر اکــرم فرســتاده  ــر پیغمب وصیــت از طــرف خــدا ب

شــده اســت کــه از ابتــدا مکتــوب بــوده و حضــرت 

علــی بــه دســتور جبرئیــل آن را بــه صــورت حــرف 

ــد  ــت فرمودن ــه قرائ ــول الل ــرای رس ــرف ب ــه ح ب

ومســلمًا ایــن وصیــت غیــر از وصیــت مــورد 

در  کــه  چــرا  اســت  اســماعیل  احمــد  ادعــای 

ــل  ــراد داخ ــام اف ــام تم ــر اس ــر پیامب ــت آخ وصی

ــی  ــرت عل ــا حض ــوده و تنه ــرون فرم ــره را بی حج

ــرا  ــرت زه ــد و حض ــی ماندن ــر باق ــار پیغمب در کن

نیــز در کنــار درگاه نظــاره گــر بودنــد، در حالــی کــه 

ــة  ــة المقدس ــماعیل )الوصی ــد اس ــراف احم ــه اعت ب



(تایو بش تياو) به ادعاهای بزرگ  63 پـاسـخ هـای کوتـاه

الکتــاب العاصــم مــن الضلــل صفحــه 16( وصیتــی 

ــاران و  ــور ی ــد در حظ ــاج می کن ــه آن احتج ــه او ب ک

اصحــاب موافــق بــا نوشــتن وصیــت کتابــت شــده 

اســت، حــال آنکــه طبــق ادعــای احمــد اســماعیل 

ــن  ــه آخری ــط ب ــط و فق ــدی  # فق ــرت مه حض

ــن  ــه آخری ــرا ک ــرد چ ــد ک ــاج خواهن ــت احتج وصی

وصیــت بازدارنــده از گمراهــی و خاصــه رســالت 

و حافــظ دیــن می باشــد )وُأؤکــد فــي  آخــر لحظــات 

ــه فــي آخــر  ــه نبــي یوحــى لــه فمــا یقول حیاتــه؛ ألن

ــه هــو خاصــة رســالته ومــا یحفــظ  لحظــات حیات

ــاب العاصــم  ــة المقدســة الکت ــن بعــده )الوصی الدی

مــن الضلــل صفحــه 15( و عبــارت )فعلــة الوصیــة 

ــا الن  ــة منه ــه والحکم ــة الل ــار لخلیف ــد االحتض عن

ــه  ــي ارض ــه ف ــة الل ــتمر لخلیف ــغ مس ــي والتبلی الوح

حتــى اخــر لحظــة مــن حیاتــه فوصیتــه تکــون بآخــر 

ــاء  ــة او خلف ــر خلیف ــص ام ــا یخ ــه فیم ــى ل ــا یوح م

ــم  ــال الحکی ــذا ق ــه وله ــده أو اوصیائ ــن بع ــه م الل

المطلــق ســبحانه ) ُکتـِـَب َعَلْیُکــْم إَِذا َحَضــَر َأَحَدُکــُم 

اْلَمــْوُت إِن َتــَرَك َخْیــرًا اْلَوِصیَّــُة...( ولــم یقــل 

کتــب علیکــم الوصیــة فحســب )الوصیــة المقدســة 

ــه 32(. ــل صفح ــن الضل ــم م ــاب العاص الکت

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟



(تایو بش تياو) به ادعاهای بزرگ  65 پـاسـخ هـای کوتـاه

34- طبــق نــص وصیــت آنچــه کــه بایــد تســلیم 

شــود خافــت اســت نــه وصیــت.

توضیــح بیشــتر: اســتدالل مدعیــان مهدویــت از 

ــرم در  ــر اک ــه پیامب ــرا آنچ ــت، زی ــل اس ــاس باط اس

روایــت امــر بــه تســلیمش بــه امــام بعــدی فرمــوده 

انــد متــن وصیــت نامــه نیســت بلکــه خافــت بعــد 

از رســول اللــه اســت، بــه چنــد دلیــل: اوالً ضمیــر 

ــًا اگــر  ــه نزدیکتریــن مرجــع خــود برمیگــردد، ثانی ب

عبــارات آخــر جــزو وصیــت نامــه باشــد پــس هنــوز 

ــی در  ــرت عل ــده و حض ــل نش ــه تکمی ــت نام وصی

حــال کتابــت می باشــند، و امــر بــه تســلیم وصیــت 

ــا نــدارد، اگــر  نامــه ای کــه هنــوز کامــل نشــده معن

ایــن الفــاظ خــارج وصیــت نامــه باشــد کــه ادعــای 

ــه  ــت نام ــد در وصی ــام احم ــر ن ــر ذک ــا ب ــی ه یمان

ــد.( ــل می باش باط

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

35- طبــق نظــر احمــد اســماعیل )کتابــت 

وصیــت واجــب اســت( در حالــی کــه پیغمبــر اکــرم 

ــد. ــت نفرمودن ــی را کتاب وصیت

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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ــده  ــت کنن ــر وصی ــت ب ــتن وصی ــر نوش 37- اگ

الزم اســت کــه پیغمبــر وصیتــی ننوشــته انــد و فقــط 

امــا فرمــوده انــد، امــا اگــر وصیــت شــفاهی کافــی 

اســت کــه پیغمبــر اســام در حدیــث ثقلیــن وامثــال 

ــه  ــا ب ــا و باره ــود باره ــت خ ــل از رحل ــک، قب ذل

کتــاب خــدا و عتــرت خــود وصیــت فرمــوده انــد.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

37- از نقــل وصیــت بــا عبــارات متفــاوت 

ثابــت می شــود کــه شــخص احمــد اســماعیل هــم 

ــت. ــت چیس ــی وصی ــن واقع ــد مت نمیدان

توضیــح بیشــتر: احمــد اســماعیل در بعضــی از 

ــی از  ــن و در بعض ــارت اول المقربی ــود عب ــب خ کت

ــت  ــن را از وصی ــارت اول المهدیی ــود عب ــب خ کت

نقــل می کنــد، و ایــن خــود دلیلــی واضــح بــر عــدم 

ــت  ــی وصی ــص واقع ــه ن ــماعیل ب ــد اس ــم احم عل

نوشــته شــده در روز رحلــت رســول خــدا دارد، زیرا 

مســلمًا یکــی از ایــن دو عبــارت صحیــح می باشــد 

ــت  ــب وصی ــود صاح ــه خ ــماعیل ک ــد اس و احم

اســت بایــد بــه عبــارت صحیــح اســتناد کنــد. تنهــا 

ــارت )اول  ــه از ایــن تفــاوت در نقــل: عب یــک نمون

ــاب  ــة الکت ــة المقدس ــاب الوصی ــن( در کت المقربی

العاصــم مــن الضــال صفحــه 18( و عبــارت )اول 



(تایو بش تياو) به ادعاهای بزرگ  69 پـاسـخ هـای کوتـاه

ــن  ــداد م ــق والس ــان الح ــاب )بی ــن( در کت المهدیی

ــه 17(  ــداد ج 1 صفح األع

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

38- از نقــل وصیــت بــا عبــارات متفــاوت 

کــه  می شــود  ثابــت  اســماعیل  احمــد  توســط 

شــخص احمــد اســماعیل هــم نمیدانــد متــن واقعی 

ــت. ــت چیس وصی

توضیــح بیشــتر: در برخــی از کتــب منســوب بــه 

ــاة(  ــه الوف ــإذا حضرت ــارت )ف ــماعیل عب ــد اس احم

ــارت  ــن عب ــود دارد و در برخــی از کتــب وی ای وج

ذکــر نشــده اســت، در حالــی کــه اگــر متــن وصیــت 

نوشــته شــده و ثابــت باشــد و احمــد اســماعیل بــه 

ــل  ــاف در نق ــد اخت ــلمًا نبای ــد، مس ــم باش آن عال

وجــود داشــته باشــد.(

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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39- طبــق متــن ایــن روایــت حضــرت مهــدی  

ــن  ــرا اول المهدیی ــد، زی ــدی باش ــد مه # نمیتوان

ــت. ــماعیل اس ــد اس احم

ــن  ــماعیل اولی ــد اس ــر احم ــتر: اگ ــح بیش توضی

مهــدی  دوازدهــم  امــام  دیگــر  باشــد  مهــدی 

نمیباشــد و اگــر امــام دوازدهــم مهــدی باشــد 

احمــد اســماعیل دومیــن مهــدی اســت.(

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

40- اگــر وصیــت فقــط در لحظــه وفــات 

صحیــح اســت پــس تمــام وصیــت هــای مســلمانان 

ــود. ــد ب ــده خواه ــی فای ب

ــود  ــات خ ــه وف ــی از لحظ ــتر: کس ــح بیش توضی

خبــر نــدارد و بــه همیــن دلیــل قبــل از وفــات خــود 

در کمــال صحــت و ســامت وصیــت مینویســد نــه 

ــدارد و  ــت ن ــدرت وصی ــه اوالً ق ــات ک ــه وف لحظ

ــدارد.( ــاع ن ــه اط ــًا از آن لحظ ثانی

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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41- طبــق ادعــای ایــن فرقــه، تفاوتــی بیــن 12 

مهــدی بــا 12 امــام وجــود نــدارد.

معصــوم  مهــدی   12 اگــر  بیشــتر:  توضیــح 

ــه و...  ــدان ائم ــم و فرزن ــوص علیه ــتند و منص هس

و تمــام مقاماتــی کــه بــرای ائمــه ثابــت اســت بــرای 

ــن  ــی بی ــه تفاوت ــس چ ــد پ ــود باش ــز موج ــان نی این

آنــان و بیــن 12 امــام وجــود دارد؟ و بــه چــه دلیــل 

ــدا  ــر ج ــورد از یکدیگ ــن دو م ــوق ای ــت ف در وصی

شــده انــد و بــا دو نــام متفــاوت امــام و مهــدی ذکــر 

شــده انــد؟ ماننــد تفــاوت موجــود بیــن نبــی و امــام 

بایــد بیــن مهــدی و امــام نیــز تفــاوت اساســی باشــد 

ــت!( ــه نیس ک

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

ــد  ــه احم ــت ک ــن اس ــت همی ــر وصی 42- اگ

ــرت  ــس حض ــرده پ ــاج ک ــه آن احتج ــماعیل ب اس

مهــدی  # بــه چــه چیــزی قــرار اســت احتجــاج 

ــد؟ کن

توضیــح بیشــتر: مبلغیــن ایــن فرقــه مدعــی 

ــن  ــه ای ــت امــام احتجــاج ب هســتند کــه ســند حقانی

وصیــت اســت، و ایــن وصیــت مخفــی میمانــد تــا 

زمانــی کــه خــود امــام بیایــد و بــه آن احتجــاج کنــد 

ــر  ــل ب ــن دلی ــت بهتری ــور در وصی ــن ظه ــا همی و ب

ــروز  ــت ام ــوال اینجاس ــال س ــد ح ــت می باش امام

ــرت  ــس حض ــت پ ــده اس ــر ش ــت ظاه ــه وصی ک

مهــدی  # آیــا بــه وصیــت مخفــی دیگــری 

شــناخته می شــوند؟ یــا بــه همیــن وصیــت کــه 

ــه  دیگــر مخفــی نیســت شــناخته می شــوند؟ اگــر ب

دیگــری باشــد کــه ادعــای احمــد اســماعیل باطــل 

ــده و  ــر ش ــه ظاه ــد ک ــن باش ــه همی ــر ب ــت اگ اس

دیگــر مخفــی نیســت و بــه درد احتجــاج نمیخــورد، 
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و هــذا مــن التهافــت و التناقــض الــدال علــی بطــان 

ــول( الق

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

43- احمــد اســماعیل بایــد بــا وصیــت بــه 

ــک  ــه کم ــت ب ــا وصی ــه ب ــود ن ــناخته ش ــی ش تنهای

ــر. ــت دیگ ــد روای ــن و چن چندی

توضیــح بیشــتر: وصیــت فــوق بــه تنهایــی دلیــل 

بــر ادعــای احمــد اســماعیل نیســت و مبلغیــن ایــن 

فرقــه بــه روایــت هــای مختلــف دیگــری متمســک 

می شــوند تــا وصیــت را بــر احمــد اســماعیل 

منطبــق کننــد و بــه اعتــراف خودشــان، وصیــت بــه 

ــدًا  ــماعیل را اب ــد اس ــخص احم ــت ش ــی امام تنهای

ــد.( ــت نمیکن ثاب

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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44- در یــک زمــان واحــد یــک امــام و حجــت 

احمــد  کــه  حالــی  در  باشــد  نمیتوانــد  بیشــتر 

اســماعیل بــه تازگــی ادعــای امامــت و عصمــت و 

ــت. ــرده اس ــالت و.... ک رس

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

45- مســلمًا وصیــت نامــه ناقــص بازدارنــده از 

گمراهــی وضالــت نمــی باشــد بلکــه تمســک بــه 

ــد. ــی می باش ــث گمراه آن باع

توضیــح بیشــتر: طبــق ادعــای احمــد اســماعیل، 

ــت اســت  ــن وصی ــناخت امــام، مت ــن راه ش کاملتری

ــلمًا  ــن مس ــت، لک ــی اس ــده از گمراه ــه بازدارن ک

ــوده و  ــک نب ــل تمس ــام قاب ــص و ناتم ــت ناق وصی

ــه  ــل ک ــان دلی ــه هم ــد، ب ــی می باش ــث گمراه باع

قــرآن ناقــص موجــب هدایــت نبــوده و باعــث 

ــل  ــرآن کام ــذا ق ــد له ــت می باش ــی وضال گمراه

اســت و مســلمًا وصیتــی کــه احمــد اســماعیل بــه آن 

ــد.( ــص می باش ــا ناق ــدا و انته ــرده از ابت ــک ک تمس

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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46- حــال کــه بعــد از رحلت رســول اســام| 

مســلمًا اختــاف بوجــود آمــد، پــس وصیتــی بــرای 

جلوگیــری از اختــاف نوشــته نشــده اســت.

توضیــح بیشــتر: طبــق ادعــای احمــد اســماعیل 

)الوصیــة المقدســة الکتــاب العاصــم مــن الضــال 

صفحــه 17( پیامبــر اکــرم| در روز پنجشــنبه، 

نوشــتن  قصــد  اختــاف  از  جلوگیــری  جهــت 

ــد از  ــلمًا بع ــه مس ــال آنک ــتند و ح ــت را داش وصی

ــوع  ــلمین بوق ــن مس ــاف در بی ــان اخت ــت ایش رحل

ــری  ــرای جلوگی ــی ب ــلمًا وصیت ــس مس ــت، پ پیوس

از اختــاف نوشــته نشــده اســت و اگــر هــم نوشــته 

شــده اســت بــی فایــده بــوده و باعــث رفــع اختــاف 

ــت. ــده اس نش

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

نــص  را  وصیــت  اســماعیل  احمــد   -47

ــت  ــرف وصی ــه ص ــی ک ــد در حال ــخیصی میدان تش

امــام را مشــخص نمیکنــد.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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48- اگــر ایــن وصیــت عاصــم از ضــال اســت 

پــس واجــب بــود کــه تمــام ائمــه علیهــم الســام بــه 

آن تمســک میفرمودنــد.

ــم از  ــت عاص ــن وصی ــر ای ــتر: اگ ــح بیش توضی

ــه  ــام ائم ــه تم ــود ک ــب ب ــس واج ــت پ ــال اس ض

ــه  ــیعه ب ــه ش ــد و در نتیج ــک میفرمودن ــه آن تمس ب

ــیعه  ــه ش ــال آنک ــد، ح ــیم نمیش ــف تقس ــرق مختل ف

ــم  ــه علیه ــا ائم ــس ی ــف دارد پ ــه مختل ــن فرق چندی

ــد و  ــرده ان ــاج نک ــت احتج ــن وصی ــه ای ــام ب الس

یــا ایــن وصیــت بازدارنــده از گمراهــی نیســت، کــه 

در هــر دو صــورت ادعــای احمــد اســماعیل باطــل 

می شــود.( 

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

49- نــام احمــد اســماعیل عبــد اللــه اســت یــا 

اســرائیلی؟

ــگام  ــماعیل در هن ــد اس ــتر: احم ــح بیش توضی

احتجــاج بــا شــیعه ادعــا دارد یکــی از اســامیش عبــد 

اللــه اســت بــه ایــن دلیــل کــه شــیعه او را اســرائیلی 

ــه  ــت ک ــی اس ــی کس ــه معن ــرائیل ب ــد و اس میخوانن

خــدا را صــدا کــرده و کســی کــه خــدا را نــدا 

ــه  ــا توج ــه ب ــی ک ــت، در حال ــه اس ــد الل ــد عب می کن

بــه ایــن اســتدالل مــرگ بــر اســرائیل یعنــی مــرگ بر 

عبــد اللــه زیــرا تمــام اســرائیلی هــا عبــد الله هســتند 

و عبــد اللــه نیــز نمیتوانــد غاصــب باشــد، از طرفــی 

ــرا اســرائیل  اســاس ایــن اســتدالل باطــل اســت زی

ــر  ــه ب ــت ک ــی اس ــای کس ــه معن ــری ب ــت عب در لغ

خــدا مظفــر گشــت )زورمندتــر از خــدا( و آن لقــب 

یعقــوب بــن اســحاق اســت کــه در هنــگام مصارعــه 

بــا فرشــته خــدا در فنیئــل بــدان ملقــب گردیــد، و یــا 

بــه معنــای برگزیــده خــدا می باشــد، و کتــب لغــت 
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ــیار  ــدا را بس ــده خ ــای بن ــه معن ــرائیل ب ــال اس احتم

ــد.( ضعیــف دانســته ان

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

وباالخره:

ایــن  از  تــو خــود حدیــث مفصــل بخــوان 

المســتعان. و  العاصــم  واللــه  مجمــل، 

اللهــم أرنــا الحــق حقــًا و ارزقنــا إتباعــه و أرنــا 

ــا  ــم ی ــا عاص ــه، ی ــا اجتناب ــًا و ارزقن ــل باط الباط

ــن. ــم الراحمی أرح
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رتایو (رایی الیمانی)

ــِد ْبــِن َســِعیٍد اْبــُن ُعْقــَدَة  َأْخَبَرَنــا َأْحَمــُد ْبــُن ُمَحمَّ

ــو  ــوَب َأُب ــِن َیْعُق ــَف ْب ــُن ُیوُس ــُد ْب ــي َأْحَم َثنِ ــاَل َحدَّ َق

َثنَــا إِْســَماِعیُل  اْلَحَســِن اْلُجْعِفــيُّ ِمــْن ِکَتابِــِه َقــاَل َحدَّ

َثنَــا اْلَحَســُن ْبــُن َعِلــيِّ ْبــِن َأبِــي  ْبــُن ِمْهــَراَن َقــاَل َحدَّ

ــي  ــْن َأبِ ــٍص َع ــِن َحْف ــِب ْب ــِه َو ُوَهْی ــْن َأبِی ــَزَة َع َحْم

ــُه  ÷ َأنَّ ــيٍّ ــِن َعِل ــِد ْب ــٍر ُمَحمَّ ــي َجْعَف ــْن َأبِ ــٍر َع َبِصی

ــْن  ــَدى ِم ــٌة َأْه ــاِت َراَی اَی ــي الرَّ ــَس فِ ــاَل: .....)َو َلْی َق

ــى  ــو إَِل ــُه َیْدُع ــًدى أِلَنَّ ــُة ُه ــَي َراَی ــيِّ ِه ــِة اْلَیَمانِ َراَی

ــَاِح  ــَع السِّ َم َبْی ــرَّ ــيُّ َح ــَرَج اْلَیَمانِ ــإَِذا َخ ــمْ  َف َصاِحبُِک

ـاِس َو ُکلِّ ُمْســِلٍم َو إَِذا َخــَرَج اْلَیَمانِــيُّ  َعَلــى النّـَ

ــلُّ  ــًدى َو اَل َیِح ــُة ُه ــُه َراَی ــإِنَّ َراَیَت ــِه َف ــْض إَِلْی َفاْنَه

لُِمْســِلٍم َأْن َیْلَتــِوَي َعَلْیــهِ  َفَمــْن َفَعــَل َذلـِـَك َفُهــَو ِمــْن 

ــٍق  ــى  َطِری ــقِّ َو إِل ــى اْلَح ــو إَِل ــُه َیْدُع ــاِر أِلَنَّ ــِل النَّ َأْه
ــَتِقیمٍ ()1( ُمْس

)1( الغیبة - محمد بن ابراهیم النعماني ص 264
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روش إستدالل احمدیون به این روایت
پاسخ های کوتاه به ادعاهای بزرگ

 احمد اسماعیل

1- ســند روایــت ضعیــف اســت بــه دلیــل 

وجــود )علــی بــن ابــی حمــزه بطائنــی( کــه از 

رؤســا و ســه نفــر بنیانگــذار فرقــه منحــرف واقفیــه 

بــوده و در نــزد تمــام شــیعه بســیار مذمــوم، ملعــون 

می باشــد. دروغگــو  و 

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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2- ســند روایــت ضعیــف اســت بــه دلیــل 

وجــود )حســن ابــن علــی بــن ابــی حمــزه بطائنــی( 

ــوده و در  ــه ب ــرف واقفی ــه منح ــزرگان فرق ــه از ب ک

نــزد تمــام شــیعه بســیار مذمــوم، ملعــون و دروغگــو 

می باشــد.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

3- ســند روایــت ضعیــف اســت بــه دلیــل نقــل 

روایــت بــه نحــو وجــاده کــه از ضعیــف تریــن انــواع 

ــد. ــث می باش ــل حدی نق

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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4- یمانــی بــودِن شــخِص احمــد اســماعیل، بــه 

هیــچ وجــه قابــل اثبــات نمــی باشــد؟

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

5- در ابتــدای همیــن روایــت خــروج یمانــی و 

ســفیانی و خراســانی را در یــک ســاعت و یــک مــاه 

ــد. ــر می کن ــک روز ذک و ی

ــور را  ــکال مذک ــه اش ــن فرق ــن ای ــه: مبلغی )نکت

اینگونــه توجیــه می کننــد کــه در امــر ســفیانی و 

ــطحی  ــن از س ــده، و ای ــل ش ــدا حاص ــانی ب خراس

تریــن توجیهــات ایــن افــراد می باشــد، بــه دو دلیــل: 

اوالً ایــن کــه بــرای خــدا بــدا حاصــل شــده، بــه هیچ 

وجــه قابــل اثبــات نیســت و دومــًا ایــن کــه طبق نص 

روایــت قــرار بــر ایــن بــود کــه پرچــم یمانــی در بیــن 

دو پرچــم بــر افراشــته شــده دیگــر، هدایــت کننــده 

ــه  ــن فرق ــر ای ــق نظ ــه طب ــال آنک ــد، و ح ــن باش تری

ــود  ــر وج ــدا دیگ ــول ب ــل حص ــه دلی ــم ب آن دو پرچ

ــم  ــه پرچ ــازی ب ــر نی ــس دیگ ــت، پ ــد داش نخواهن

ــدارد!( ــود ن ــی وج ــون ضالت ــت چ ــی نیس یمان

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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ــوت  ــش دع ــوی صاحب ــه س ــد ب ــی بای 6- یمان

ــوی  ــه س ــماعیل ب ــد اس ــه احم ــی ک ــد در حال کن

ــد. ــام میدان ــود را ام ــد وخ ــوت می کن ــودش دع خ

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

ــر  ــک نف ــد ی ــدی اول نمیتوانن ــی و مه 7- یمان

باشــند بــه ایــن دلیــل کــه مهــدی اول خــود از 

اوصیــاء وائمــه می باشــد و بایــد بــه ســوی خــودش 

ــد. ــوت کن دع

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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ــر  ــک نف ــد ی ــدی اول نمیتوانن ــی و مه 8- یمان

ــروج  ــل از خ ــی قب ــه یمان ــل ک ــن دلی ــه ای ــند ب باش

حضــرت مهــدی  # می آیــد، امــا مهــدی اول 

ــی و  ــدی  #، وص ــرت مه ــات حض ــد از وف بع

امــام و مهــدی می باشــد.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

رتایو 

(ب یدعیه  یر ااحاه)

محمــد بــن یحیــى، عــن أحمــد بــن محمــد، عن 

ابــن ســنان، عــن یحیــى أخــي أدیــم، عــن الولیــد بن 

ــذا  ــول إن ه ــه یق ــد الل ــا عب ــمعت أب ــال س ــح ق صبی

األمــر ال یدعیــه غیــر صاحبــه إال بتــر اللــه عمــره.



(ب یدعیه  یر ااحاه) به ادعاهای بزرگ  97 پـاسـخ هـای کوتـاه

روش إستدالل احمدیون به این روایت

 ایــن امــر را کســی بــه دروغ ادعــا نمیکنــد مگــر 

ــد  ــون احم ــود و چ ــاه می ش ــرش کوت ــه عم ــن ک ای

اســماعیل هنــوز زنــده اســت پــس ادعــای وی عیــن 

حقیقــت اســت!

پاسخ های کوتاه به ادعاهای بزرگ
 احمد اسماعیل

1- روایــت از نظــر مبانــی رجالــی ضعیــف 

. شــد می با

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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ــراد  ــه اف ــود ک ــوم می ش ــت معل ــن روای 2- از ای

متعــددی بــه ایــن وصیــت احتجــاج خواهنــد کــرد و 

عمرشــان کوتــاه خواهــد شــد.

ــن  ــد اســماعیل ای ــح بیشــتر: ادعــای احم توضی

ــه ایــن وصیــت  اســت کــه قبــل از او، هیــچ کــس ب

ــم  ــر ه ــس دیگ ــچ ک ــت و هی ــرده اس ــاج نک احتج

احتجــاج نخواهــد کــرد )الوصیــة المقدســة الکتــاب 

العاصــم مــن الضــال( در حالــی کــه از ایــن روایت 

ــه  ــه دروغ ب ــددی ب ــراد متع ــه اف ــود ک ــده می ش فهمی

ایــن وصیــت احتجــاج خواهنــد کــرد و عمــر همــه 

ــی  ــه کس ــی ک ــد، و از آنجای ــد ش ــاه خواه ــا کوت آنه

تــا بــه حــال بــه ایــن وصیــت احتجــاج نکــرده، پــس 

مــراد از )هــذا األمــر( وصیــت نیســت.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

ــای  ــخ ادع ــول تاری ــددی در ط ــوارد متع 3- م

رســالت یــا امامــت کــرده انــد کــه عمرشــان کوتــاه 

ــت. ــده اس نش

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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ــای  ــخ ادع ــول تاری ــددی در ط ــوارد متع 4- م

ــده  ــاه نش ــان کوت ــه عمرش ــد ک ــرده ان ــت ک مهدوی

ــت. اس

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

ــت  ــای امام ــل ادع ــه دلی ــماعیل ب ــد اس 5- احم

و مهدویــت عمــرش کوتــاه شــده و در ســال 2008 

کشــته شــده اســت.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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ــانی  ــب کس ــماعیل و اغل ــد اس ــازه احم 6- جن

ــش  ــد در آت ــرده بودن ــرکت ک ــوب ش ــه در آن آش ک

ــت. ــوخته اس س

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

موجــود  اســماعیل  احمــد  از  تصویــری   -7

ــه  ــق ب ــی متعل ــدای فعل ــود ص ــوم ش ــا معل ــت ت نیس

ــت. کیس

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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ــه  ــدارد ک ــود ن ــده ای وج ــع کنن ــل قان 8- دلی

ثابــت کنــد صــدای فعلــی متعلــق بــه همــان احمــد 

ــت. ــی اس ــماعیل اصل اس

توضیــح بیشــتر: ادعــای مبلغیــن ایــن فرقــه 

ایــن اســت کــه بــه دو دلیــل معلــوم می شــود 

ــماعیل  ــد اس ــخص احم ــه ش ــق ب ــدا متعل ــن ص ای

ــهادت  ــت، اوالً ش ــده اس ــه او زن ــت و در تنیج اس

ــران  ــر از دیگ ــرادرش را بهت ــدای ب ــه ص ــرادرش ک ب

ــه  ــبوک ک ــه فیس ــًا صفح ــد و ثانی ــخیص میده تش

متعلــق بــه احمــد اســماعیل می باشــد، و ثالثــًا 

ــار  ــال انتش ــبوک در ح ــه فیس ــه در صفح ــی ک علم

اســت علــم امامــت اســت، کــه ایــن ســه دلیــل در 

نهایــت ضعــف می باشــد زیــرا اوالً در صحــت 

ــبهه  ــک و ش ــماعیل ش ــد اس ــود احم ــای خ ادعاه

ــًا  ــرادرش! و ثانی ــه ب ــد ب ــه رس ــا چ ــود دارد ت وج

نمیتــوان بــا صفحــه ای اینترنتــی ثابــت کــرد فــردی 

زنــده اســت، و ثالثــًا احمــد اســماعیل تمــام حــرف 

هــای خــود را تــا قبــل از ســال 2008 منتشــر کــرده 

ــود و از آن  ــرده ب ــر ک ــش را ظاه ــم امامت ــود و عل ب

تاریــخ تــا بــه امــروز هرچــه در ایــن صفحــه منتشــر 

پیشــین می باشــد  شــده تکــرار صحبــت هــای 

ــین وی  ــای پیش ــت ه ــه در صحب ــن ک ــر ای ــه ب اضاف

نیــز علــم امامتــی یافــت نمــی شــود و أغلــب دارای 

اشــتباهات فاحــش و تناقضــات واضــح می باشــد!(

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟



(ب یدعیه  یر ااحاه) به ادعاهای بزرگ  107 پـاسـخ هـای کوتـاه

9- هیــچ یــک از مبلغیــن ایــن فرقــه هیــچ 

عکــس و فیلمــی را در مــورد احمــد اســماعیل تاییــد 

ــد. ــه دار کنن ــه را ادام ــن فرق ــد ای ــا بتوانن ــد ت نمیکنن

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

ــه  ــا ب ــت ت ــن وصی ــه ای ــک ب ــدم تمس 10- ع

امــروز بدلیــل حــق بــودن احمــد اســماعیل نیســت.

توضیــح بیشــتر: بلکــه عــدم طــرح ایــن روایــت 

از ســوی مدعیــان مهدویــت تــا بــه امــروز، بــه دلیــل 

ضعیــف بــودن روایــت و غیــر مســتند بــودن آن بوده 

اســت، و کســی کــه بــا وجــود اشــکاالت متعــدد بــر 

ایــن روایــت، بــه آن اســتدالل کنــد، بــه غیــر از کــم 

ســوادی خــود مطلبــی را اثبــات نخواهــد کــرد.(

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟



رتایو (الملر) حمرو) به ادعاهای بزرگ  109 پـاسـخ هـای کوتـاه

رتایو (الملر) حمرو)

ــال:  ــوذة ق ــن ه ــد ب ــلیمان أحم ــو س ــا أب حدثن

حدثنــا إبراهیــم بــن إســحاق النهاونــدي قــال: 

ــال:  ــاري، ق ــاد االنص ــن حم ــه ب ــد الل ــا عب حدثن

حدثنــا عبــد اللــه بــن بکیــر، عــن حمــران بــن أعیــن 

قــال: قلــت البــي جعفــر الباقــر×: جعلــت فــداك 

إنــي قــد دخلــت المدینــة وفــي حقــوي همیــان فیــه 

ألــف دینــار، وقــد أعطیــت اللــه عهــدا أننــى انفقهــا 

ببابــك دینــارا دینــارا أو تجیبنــي فیمــا أســألك عنــه، 

فقــال: یــا حمــران ســل تجــب، وال تنفقــن دنانیــرك، 

فقلــت: ســألتك بقرابتــك مــن رســول اللــه| أنــت 

صاحــب هــذا االمــر والقائــم بــه؟ قــال: ال، قلــت: 

فمــن هــو بأبــي أنــت وامــي، فقــال: ذاك المشــرب 

الحاجبیــن،  المشــرف  العینیــن،  الغائــر  حمــرة 

العریــض مــا بیــن المنکبیــن، برأســه حــزاز، بوجهــه 
ــى.)1( ــه موس ــم الل ــر، رح أث

)1( کتــاب الغیبــة نویســنده: النعمانــي، محمــد بــن إبراهیــم    

جلــد: 1  صفحــه: 215



رتایو (الملر) حمرو) به ادعاهای بزرگ  111 پـاسـخ هـای کوتـاه

روش إستدالل احمدیون به این روایت
پاسخ های کوتاه به ادعاهای بزرگ

 احمد اسماعیل

در  موســی  از  منظــور  اســت  ممکــن   -1

عبــارت )رحــم اللــه موســی( حضــرت موســی بــن 

باشــد. جعفــر÷ 

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟



رتایو (الملر) حمرو) به ادعاهای بزرگ  113 پـاسـخ هـای کوتـاه

ــز از  ــه^ نی ــاران ائم ــن ی ــی نزدیکتری 2- حت

ــی  ــماعیل اطاع ــد اس ــای احم ــورد ادع ــت م وصی

ــتند. نداش

توضیــح بیشــتر: وصیتــی کــه هــزار و چهارصــد 

بــه آن  ائمــه^  از  ســال از طــرف هیــچ یــک 

ــه آن  ــت ب ــرار اس ــم ق ــط قائ ــده و فق ــاج نش احتج

احتجــاج کنــد، بــه چــه دلیــل پیغمبــر اکــرم| آن را 

بــرای افــراد زمــان خــود عاصــم از ضــال معرفــی 

ــد؟( فرمودن

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

3- ایــن اوصــاف بــرای شــناخت قائــم فــرع بــر 

ــچ  ــه هی ــماعیل ک ــد اس ــه احم ــت ن ــم اس ــدن قائ دی

ــدارد. ــری ن تصوی

ــناخت  ــرای ش ــه ب ــی ک ــتر: اوصاف ــح بیش توضی

قائــم در ایــن روایــت بیــان شــده اســت بــه شــرطی 

ــد و  ــم را دی ــوان قائ ــه بت ــد ک ــده می باش دارای فای

ایــن اوصــاف را بــا وی تطبیــق داد امــا مبلغیــن 

ــک از  ــر کوچ ــک تصوی ــی ی ــماعیل حت ــد اس احم

ــاذ  ــام العی ــا ام ــس ی ــد پ ــته و ندارن ــرد نداش ــن ف ای

ــام  ــوده انج ــاف کاری بیه ــن اوص ــر ای ــه در ذک بالل

ــردن  ــی ک ــماعیل در مخف ــد اس ــا احم ــد و ی داده ان

ــد.( ــتباه می باش ــال اش ــود در ح ــره خ چه

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟



رتایو (الملر) حمرو) به ادعاهای بزرگ  115 پـاسـخ هـای کوتـاه

ایــن  در  المشــرب حمــرة  بیــن  تفاوتــی   -4

ــابه  ــت مش ــده در روای ــر ش ــف ذک ــا وص ــت ب روای

ــدارد. ــود ن وج

ــل  ــه دلی ــه ب ــن فرق ــن ای ــتر: مبلغی ــح بیش توضی

ــم  ــری قائ ــاف ظاه ــابه در اوص ــی مش ــود روایت وج

بــه ایــن روایــت اســتناد می کننــد و تفــاوت اوصــاف 

قائــم در ایــن دو روایــت را دلیــل بــر وجــود دو قائــم 

میداننــد، در حالــی کــه تفاوتــی در معنــای اوصــاف 

ذکــر شــده در ایــن دو روایــت وجــود نــدارد هرچنــد 

ــرا  ــتند زی ــاوت هس ــم متف ــا ه ــری ب ــاظ ظاه از لح

ــبزه  ــه س ــرة را ب ــرب الحم ــه المش ــن فرق ــن ای مبلغی

ــا  ــه ب ــی ک ــد در حال ــرده ان ــی ک ــت معن ــودن پوس ب

ــرب  ــه المش ــود ک ــن می ش ــت روش ــه لغ ــوع ب رج

الحمــرة بــه معنــای میــل بــه ســرخی در پوســت در 

عیــن ســفیدی آن می باشــد کــه تناقضــی بــا روایــت 

ــدارد.( دوم ن

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:

1: ؟؟؟



رتایو (الملر) حمرو) به ادعاهای بزرگ  117 پـاسـخ هـای کوتـاه

ــب  ــه )صاح ــم ک ــن آوری نداری ــل یقی 5- دلی

ــرت  ــورد حض ــوق در م ــت ف ــر( در روای ــذا األم ه

ــد. ــدی باش مه

توضیــح بیشــتر: از نحــوه ســؤال ســائل میتــوان 

ــؤال راوی در  ــت س ــن اس ــه ممک ــرد ک ــت ک برداش

مــورد اتفاقــی بــوده باشــد کــه در آن زمــان رخ داده 

و نــه شــخص حضــرت قائــم در آخــر الزمــان، زیــرا 

در برخــی از روایــات بــه ائمــه^ اطــاق صاحــب 

ــه وجــود دارد )و أنــت علــى  ــم ب هــذا األمــر والقائ

ــك  ــرف علی ــد أش ــرس و ق ــى ف ــو عل ــار و ه حم

ــي:  ــن نفس ــي و بی ــت بین ــه فقل ــك تحت ــك کأّن یکّلم

ــذا  ــب ه ــق و صاح ــى الخل ــه عل ــة الّل ــذا حّج ه

ــه( ــدى ب ــذي یقت األمــر اّل

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

6- متــن روایــت مضطــرب اســت بــه ایــن دلیــل 

کــه امــام از انفــاق ســائل در راه خــدا منــع فرمــوده 

انــد )ال تنفقــن دنانیــرك(.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟



(ت مأ الاصروااا نحمد) به ادعاهای بزرگ  119 پـاسـخ هـای کوتـاه

رتایو 

(ت مأ الاصروااا نحمد)

ــه  ــمى ب ــل س ــر طوی ــي خب ــادق× ف ــن الص وع
ــد( )1( ــرة، أحم ــن البص ــم×: )وم ــاب القائ اصح

)1( بشارة اإلسام ص 181

روش إستدالل احمدیون به این روایت



(ت مأ الاصروااا نحمد) به ادعاهای بزرگ  121 پـاسـخ هـای کوتـاه

پاسخ های کوتاه به ادعاهای بزرگ
 احمد اسماعیل

1- نــام یــاور قائــم کــه از بصــرة می باشــد 

ــماعیل. ــد اس ــه احم ــت ن ــح اس ــن ملی ــد ب احم

توضیــح بیشــتر: احمــد اســماعیل در کتــاب بیان 

الحــق والســداد مــن األعــداد بــه ذکــر نــام احمــد از 

بصــره در ایــن روایــت تمســک کــرده در حالــی کــه 

ــرام  ــة الم ــاب غای ــت در کت ــن روای ــی ای ــن اصل مت

أحمــد بــن ملیــح اســت.(

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

ــت  ــام درس ــارة اإلس ــاب بش ــن کت ــر مت 2- اگ

ــود. ــر می ش ــم 314 نف ــاران قائ ــدد ی ــد ع باش

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟



(ت مأ الاصروااا نحمد) به ادعاهای بزرگ  123 پـاسـخ هـای کوتـاه

3- ســند روایــت از حیــث اعتبــار ضعیــف بــوده 

و قابــل تمســک نمــی باشــد.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

ــام  ــره ن ــر از بص ــه نف ــه س ــت ک ــن روای 4- ای

میبــرد، بــا روایــت دیگــر احمــد اســماعیل کــه تنهــا 

ــارض دارد. ــد، تع ــره می باش ــر از بص ــک نف ی

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟



(ت مأ الاصروااا نحمد) به ادعاهای بزرگ  125 پـاسـخ هـای کوتـاه

5- ذکــر نــام احمــد در کنــار 312 یــار دیگــر، به 

معنــای یکــی بــودن رتبــه ی ایــن افــراد می باشــد، و 

معنــی نــدارد نــاِم امــاِم ایــن افــراد، بــدون هیــچ قیــد 

و توضیحــی در مــورد امامتــش، در میــان دیگــر 

افــراد ذکــر شــود.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

6- ایــن افــراد یــاوران شــخص قائــم حضــرت 

ــا  ــدی اول ی ــا مه ــی ی ــه یمان ــتند ن ــدی  # هس مه

ــماعیل. ــد اس احم

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟



(اتلبم مأ الاصرو) به ادعاهای بزرگ  127 پـاسـخ هـای کوتـاه

ــودش  ــه خ ــا دارد، ک ــماعیل ادع ــد اس 7- احم

ــام  ــورت، ن ــن ص ــا در ای ــت، اّم ــدی اس ــم و مه قائ

ــودش  ــاران خ ــن ی ــت، در بی ــن روای ــودش در ای خ

ــب! ــا للعج ــت، ی ــده اس ــر ش ذک

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

رتایو 

(اتلبم مأ الاصرو)

فقــال×: )أال وإّن أّولهــم مــن البصــرة وآخرهم 
ــدال()1( من األب

)1( مجمــع النوریــن نویســنده: المرنــدي، الشــیخ أبــو 

الحســن    جلــد: 1  صفحــه: 331
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روش إستدالل احمدیون به این روایت
پاسخ های کوتاه به ادعاهای بزرگ

 احمد اسماعیل

ــن  ــه ای ــت ب ــده اس ــع ش ــت تقطی ــن روای 1- اب

ــه از  ــانی را ک ــام کس ــت، ن ــه ی روای ــه تتم ــل ک دلی

بصــره می باشــند، بــه صراحــت ذکــر کــرده اســت:

تتمه ی روایت:

البصــرة  مــن  أّولهــم  وان  أال  )فقــال×: 

ــرة،  ــن البص ــن م ــا الذی ــدال، فأّم ــن األب وآخرهــم م

طلیــق...( و  محــارب  فعلــی 

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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2- ایــن روایــت بــا روایــت قبــل در بیــان اســماء 

یــاوران از بصــره متعارض اســت.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

ــه  ــر، ب ــاران دیگ ــار ی ــد در کن ــام احم ــر ن 3- ذک

ــد، و  ــراد می باش ــن اف ــه ای ــودن رتب ــی ب ــای یک معن

ــدی و  ــدون قی ــراد ب ــن اف ــام ای ــام ام ــدارد ن ــی ن معن

ــود. ــر ش ــران ذک ــان دیگ ــی در می توضیح

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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ــی  ــم یعن ــخص قائ ــاوران ش ــراد ی ــن اف 4- ای

حضــرت مهــدی  # هســتند نــه یمانــی یــا مهــدی 

ــماعیل. ــد اس ــا احم اول ی

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

5- احمــد اســماعیل ادعــا دارد کــه خــود قائــم 

و مهــدی اســت کــه در اینصــورت نــام خــودش در 

بیــن یــاران خــودش ذکــر شــده اســت!

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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ــرا  ــت، زی ــی( نیس ــف )عل ــارب(، وص 6- )مح

ــا  ــد ب ــش بای ــت و صفت ــه اس ــی معرف ــی( نام )عل

ــد. ــف باش ــف و الم( تعری )ال

توضیح بیشتر:

ــه  ــه متوج ــن ک ــد از ای ــه بع ــن فرق ــن ای  مبلغی

شــدند نــام کســانی کــه از بصــره می باشــند در 

ــرای  ــدند ب ــور ش ــده مجب ــر ش ــت ذک ــن روای همی

ــن  ــه ی ای ــد و از جمل ــر کنن ــی ذک ــام توجیهات ــن ن ای

توجیهــات واضــُح البطــان، ایــن کام اســت:

نــام امــام اول شــیعه )علــی( می باشــد و از 

ــی×  ــرت عل ــه حض ــه، ب ــام ائم ــه تم ــی ک آنجای

ــی(  ــا )عل ــه ی آنه ــام هم ــس ن ــوند پ ــبیه می ش تش

اســت و کلمــه محــارب نیــز، وصــف اســت بــرای 

ــاور  ــام ی ــس ن ــو، پ ــای جنگج ــه معن ــام، ب ــن ن ای

ــه  ــت ک ــو( اس ــی جنگج ــدی×، )عل ــرت مه حض

ــت!!!( ــماعیل اس ــد اس ــان احم ــک، هم ــدون ش ب

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:

1: ؟؟؟
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ــه  ــور ب ــد از ظه ــه بع ــی ک ــن کس ــام اولی 7- ن

حضــرت مهــدی  # ایمــان مــی آورد احمــد 

ــور. ــل از ظه ــر قب ــن نف ــام اولی ــه ن ــت ن اس

توضیح بیشتر:

 احمــد اســماعیل در کتــاب خــود )بیــان الحــق 

ــن کــه: )وأحمــد  ــه ای ــد ب ــراف می کن والســداد( اعت

هــو إســم المهــدي األول ووصــي اإلمــام المهــدي، 

وأول المؤمنیــن باإلمــام المهــدي فــي بدایــة ظهوره، 

ــة(، در  ــاس کاف ــى الن ــدي إل ــام المه ــول اإلم ورس

حالــی کــه بــه اعتــراف ایــن فرقــه، حضــرت مهــدی 

#، مســلمًا هنــوز ظهــور نفرمــوده انــد.(

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

رتایو 

(الحأف یفگی يذحمد)

ــمان )أي  ــه اس ــال: ل ــه ق ــر ان ــام الباق ــن اإلم وع

ــذي  ــا اّل ــن، فأّم ــم یعل ــى واس ــم یخف ــم( اس للقائ

)فمحمــد  یعلــن.  اّلــذي  وأّمــا  فأحمــد  یخفــى 

ــم  ــد اس ــدي األول، ومحم ــم المه ــو اس ــد ه وأحم

ــول  ــة رس ــن وصی ــن م ــا تبی ــدي کم ــام المه اإلم

ــه()1(. الل

)1( بیان الحق والسداد من األعداد: ج1 صفحه 17.
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ــن روش إستدالل احمدیون به این روایت ــد ب ــن أحم ــيُّ ب ــا عل ــل: حّدثن ــت کام روای

موســى رضي الله عنــه قــال: حّدثنــا محّمــد بــن 

ــن  ــد ب ــا محّم ــال: حّدثن ــيُّ ق ــه الکوف ــد الل ــي عب أب

ــن  ــماعیل ب ــا إس ــال: حّدثن ــيُّ ق ــماعیل البرمک إس

مالــك، عــز محّمــد بــن ســنان، عــن أبــي الجــارود 

ــن  ــد ب ــر محّم ــي جعف ــن أب ــذر، ع ــن المن ــاد ب زی

ــام  ــده علیهم الس ــن ج ــه، ع ــن أبی ــر، ع ــّي الباق عل

قــال: قــال أمیــر المؤمنیــن علیه الســام ـ وهــو 

علــى المنبــر ـ: یخــرج رجــل مــن ولــدي فــي آخــر 

ــدح  ــرة، مب ــرب بالحم ــون، مش ــض الّل ــان أبی م الزَّ

البطــن عریــض الفخذیــن، عظیــم مشــاش المنکبیــن 

ــامة  ــده وش ــون جل ــى ل ــامة عل ــامتان: ش ــره ش بظه

علــى شــبه شــامة النبــيِّ صلى الله علیه وآلــه، لــه 

ــذي  ــا اّل ــن، فأّم ــم یعل ــى واس ــم یخف ــمان: اس اس

یخفــى فأحمــد وأّمــا اّلــذي یعلــن فمحمــد، إذا 

هــزَّ رایتــه أضــاء لهــا مــا بیــن المشــرق والمغــرب، 
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ووضــع یــده علــى رؤوس العبــاد فــا یبقــى مؤمــن 

إاّل صــار قلبــه أشــدَّ مــن زبــر الحدیــد، واعطــاه اللــه 

ة أربعیــن رجــًا، وال یبقــى میــت إاّل  تعالــي قــوَّ

دخلــت علیــه تلــك الفرحــة ] فــي قلبــه [ وهــو فــي 

ــرون  ــم، ویتباش ــي قبوره ــزاورون ف ــم یت ــره، وه قب

ــه)1(.  ــه علی ــوات الل ــم صل ــام القائ بقی

الشــیخ  نویســنده:  النعمــة  وتمــام  الدیــن  کمــال   )1(

.653 صفحــه:    1 جلــد:  الصــدوق    

پاسخ های کوتاه به ادعاهای بزرگ
 احمد اسماعیل

ــمت  ــه قس ــط ب ــده و فق ــع ش ــت تقطی 1- روای

)فأّمــا اّلــذي یخفــى فأحمــد( اســتناد می شــود، 

ــم  ــان حک ــد ادعایش ــر ض ــت ب ــدر روای ــون ص چ

. می کنــد

توضیــح بیشــتر: احمــد اســماعیل بــه ایــن 

ــد و  ــتناد می کن ــه کاره اس ــورت نیم ــه ص ــت ب روای

ــه ســودش نمیباشــد حــذف  صــدر روایــت را کــه ب

ــاف  ــت اوص ــدر روای ــه در ص ــی ک ــد، در حال می کن

ــا  ــده و ب ــر ش ــدی  # ذک ــرت مه ــری حض ظاه

ــد  ــده و بع ــر ش ــرت ذک ــرای حض ــام ب ــه دو ن فاصل

ــر  ــرت ذک ــام آن حض ــه قی ــص ب ــاف مخت از آن اوص

می شــود، و ایــن مطالــب از صــدر تــا ذیــل متناقــض 



(الحأف یفگی يذحمد) به ادعاهای بزرگ  143 پـاسـخ هـای کوتـاه

بــا دیگــر ادعاهــای احمــد اســماعیل می باشــد، کــه 

ــر  ــاف ذک ــن اوص ــا ای ــف ب ــود را مخال ــاف خ اوص

ــت.( ــرده اس ک

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

ــی و  ــد مخف ــد احم ــت بای ــن روای ــق ای 2- طب

ــه ایــن کــه احمــد اســماعیل  محمــد ظاهــر باشــد ن

یعنــی حضــرت مهــدی  #  ظاهــر و محمــد 

ــند. ــی باش مخف

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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3- در روایــت از اوصــاف قائــم پوســت ســفید 

ــی کــه احمــد اســماعیل از  ایشــان می باشــد در حال

جنــوب بصــره و دارای پوســتی نزدیــک بــه ســیاهی 

اســت.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

ــان  ــر الزم ــم در آخ ــت، قائ ــص روای ــق ن 4- طب

بــا خــروج شــناخته می شــود در حالــی کــه مدعیــان 

ــب  ــماعیل را تکذی ــد اس ــروج احم ــه خ ــن فرق ای

می کننــد.

ــه  ــن فرق ــن ای ــان و مبلغی ــتر: مدعی ــح بیش توضی

ــع  ــارض در مجام ــات متع ــه روای ــل توجی ــه دلی ب

ــا  ــراه ب ــی را هم ــروج یمان ــه خ ــیعه ک ــی ش حدیث

ــیاری  ــد و بس ــانی میدانن ــفیانی و خراس ــروج س خ

ــام  ــات دیگــر کــه وصــف خــروج را شــرط قی روای

قائــم میداننــد، قائــل بــه عــدم خــروج احمــد 

ــد.( ــده ان ــماعیل ش اس

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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5- طبــق نــص روایــت نــام احمــد بایــد مخفــی 

بمانــد پــس تبلیــغ بــرای وی نیــز حــرام می باشــد.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

6- بــا قبــول ایــن روایــت ادعــای امــام دوازدهم 

بــودن از طــرف احمــد اســماعیل ابــدًا دور از انتظــار 

نیســت، ماننــد علــی محمــد بــاب رهبــر فرقــه بابیــه 

دیــروز و بهائیــه امــروز.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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ــم  ــودن پرچ ــاوت ب ــات متف ــتفاد از روای 7- مس

ــا پرچــم حضــرت مهــدی  # می باشــد. یمانــی ب

توضیح بیشتر:

ــم  ــت، پرچ ــن روای ــول ای ــا قب ــه ب ــی ک در حال

یمانــی و پرچــم حضــرت مهــدی  # یــک پرچــم 

می باشــد.(

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

8- بــا تطبیــق ایــن روایــت بــر احمــد اســماعیل، 

ــدی   ــرت مه ــور حض ــه ظه ــازی ب ــًا نی ــر اساس دیگ

ــد. # باقــی نمیمان

ــن  ــان ای ــای مدعی ــق ادع ــتر: طب ــح بیش توضی

فرقــه، احمــد اســماعیل بــر ســر عبــاد دســت 

ــه  ــن ک ــر ای ــد مگ ــی نمیمان ــچ مومن ــد و هی می کش

قلبــش از ایمــان ماننــد آهــن ســخت می شــود، کــه 

در ایــن صــورت نیــازی بــه ظهــور حضــرت مهــدی  

# و قــوی تــر کــردن ایمــان مومنیــن وجــود 

ــت.( ــد داش نخواه

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟



(الحأف یفگی يذحمد) به ادعاهای بزرگ  151 پـاسـخ هـای کوتـاه

ــات متعــدد  ــن روایــت و روای ــق نــص ای 9- طب

متواتــر دیگــر، ایمــان بــه قائــم بــرای مومنیــن 

بوســیله معجــزه می باشــد و اساســًا نیــازی بــه ایــن 

ــدارد. ــود ن ــا وج ــغ ه تبلی

ــد کــه:  ــح می کن ــح بیشــتر: روایــت تصری توضی

ــاد  ــام عب ــر تم ــر س ــود ب ــروج خ ــگام خ ــم در هن قائ

ــان  ــاره ایمانش ــه یکب ــن ب ــد و مإمنی ــت می کش دس

ماننــد آهــن قــوی می شــود، و بدنهاشــان ماننــد 

ــد  ــه مانن ــن ک ــه ای ــود، ن ــوی می ش ــرد ق ــل م چه

احمــد اســماعیل بــا یــک صفحــه فیســبوک، بیســت 

ســال التمــاس کنــد و در آخــر 313 نفــر هــم ایمــان 

نیاورنــد، گذشــته از اینکــه اکثرّیــت قریــب بــه اتفاق 

آنــان نیــز، افــرادی کــم ســواد یا بــی ســواد یــا دارای 

مشــکات اخاقــی و اجتماعــی متعــدد می باشــند، 

و یــا فریــب امــوال و جــاه و مقــام را خــورده انــد.(

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

10- اوصــاف ذکــر شــده در ایــن روایــت بــرای 

قائــم بــا اوصــاف ادعــا شــده بــرای احمد اســماعیل 

ــت ندارند. ــدًا مطابق اب

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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11- کســانی کــه احمــد اســماعیل بــر سرشــان 

ــد  ــود و نبای ــل می ش ــان کام ــد، ایمانش ــت بکش دس

منحــرف شــوند.

از  کــه  کســانی  از  یکــی  بیشــتر:  توضیــح 

بنیانگــذارن ایــن فرقــه بــه همــراه احمــد اســماعیل 

بــود فــردی بــه نــام حیــدر مشــتت می باشــد کــه بعــد 

ــرده و  ــت ک ــت و امام ــای یمانی ــود ادع ــی خ از مدت

ــرد، در  ــب ک ــدت تکذی ــه ش ــماعیل را ب ــد اس احم

حالــی کــه اگــر احمــد اســماعیل بــر ســرش دســت 

کشــیده بــود و ایمانــش کامــل شــده بــود، انحــراف 

ــت.(  ــی نداش ــدش معنای در عقای

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

رتایو 

(بمارهم احمد احمد)

ــى  ــه تعال ــال: إن لل ــر×، ق ــام الباق ــن اإلم ع

کنــزًا بالطالقــان لیــس بذهــب وال فضــة، اثنــا عشــر 

ــًا بخراســان شــعارهم: أحمــد أحمــد، یقودهــم  ألف

ــه  ــهباء، علی ــة ش ــى بغل ــم عل ــي هاش ــن بن ــاب م ش

ــرات،  ــر الف ــه عاب ــر إلی ــي أنظ ــراء، کأن ــة حم عصاب

فــإذا ســمعتم بذلــك فســارعوا إلیــه ولــو حبــوًا علــى 

ــج)1()2(. الثل

)1( منتخب األنوار المضیئة: ص343.

)2( بیان الحق والسداد من األعداد: ج1 ص 17.
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پاسخ های کوتاه به ادعاهای بزرگروش إستدالل احمدیون به این روایت
 احمد اسماعیل

ــی  ــت اصل ــد در روای ــد احم ــعارهم احم 1- ش

ــدارد. ــود ن وج

توضیــح بیشــتر: نویســنده ی منتخــب انــوار 

ــر  ــی را مختص ــه نیل ــاب االنوارالمضیی ــه کت المضیئ

کــرده اســت در حالــی کــه در کتــاب دیگــر نیلــی بــه 

نــام ســرور اهــل ایمــان، ایــن عبــارت بــه صــورت 

ــت و  ــده اس ــین ع آم ــارات الحس ــا لث ــعارهم ی ش

ــه بــه صــورت شــعارهم احمــد احمــد، و مســلمًا  ن

کتــاب اصلــی بــر کتــاب ملخــص ارجحیــت دارد.(

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟



(بمارهم احمد احمد) به ادعاهای بزرگ  157 پـاسـخ هـای کوتـاه

ــط دوازده  ــد توس ــد احم ــعار احم ــار ش 2- اظه

هــزار نفــر بــا روایــت قبــل کــه داللــت بــر مخفــی 

ــح دارد. ــارض صری ــد دارد تع ــام احم ــودن ن ب

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

3- شــعارهم احمــد احمــد در هیــچ منبــع 

ــی  ــدارد، در حال ــود ن ــب وج ــر از منتخ ــری غی دیگ

ــا  ــارت ی ــب عب ــر منتخ ــدم ب ــب متق ــام کت ــه تم ک

ــد. ــرده ان ــل ک ــین را نق ــارات الحس لث

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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انوارالمضیئــه  منتخــب  کتــاب  نویســنده   -4

نیســت. مشــخص 

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

ــک  ــماعیل تمس ــد اس ــوادی احم ــی س 5- در ب

بــه همیــن یــک روایــت بــه صــورت غلــط کفایــت 

می کنــد.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟



(بمارهم احمد احمد) به ادعاهای بزرگ  161 پـاسـخ هـای کوتـاه

6- دلیلــی بــر ایــن کــه ایــن گــروه همــان گــروه 

خراســانی باشــند وجــود نــدارد.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

ــه در  ــد ک ــا می کنن ــه ادع ــن فرق ــن ای 7- مبلغی

امــر خراســانی و ســفیانی بــدا حاصــل شــده، پــس 

ــد. ــی آی ــان نم ــی از خراس کس

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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ــن  ــدار ای ــام و پرچم ــت ام ــص روای ــق ن 8- طب

جماعــت بایــد از طالقــان ظهــور کنــد نــه از بصــره.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

ــد  ــماعیل بای ــد اس ــت احم ــص روای ــق ن 9- طب

ــرد. ــور می ک ــتر ظه ــر ش ــوار ب س

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟



(ارتایام مأ ع رته) به ادعاهای بزرگ  165 پـاسـخ هـای کوتـاه

رتایو

(ارتایام مأ ع رته)

ــوم  ــعبان )ی ــن ش ــث م ــوم الثال ــاء الی ــي دع وف

والدة اإلمــام الحســین )الــذي ورد عــن اإلمــام 

ــي  ــود ف ــق المول ــألك بح ــي أس ــم إن المهدي(:الله

ــن  ــة م ــه أن األئم ــن قتل ــوض م ــوم... المع ــذا الی ه

نســله، والشــفاء فــي تربتــه والفــوز معــه فــي أوبتــه، 

واألوصیــاء مــن عترتــه بعــد قائمهــم وغیبتــه، حتــى 

ــار  ــوا الجب ــار ویرض ــأروا الث ــار ویث ــوا األوت یدرک

ــع  ــم م ــه علیه ــى الل ــار، صل ــر أنص ــوا خی ویکون

ــك  ــم إلی ــم فبحقه ــار، الله ــل والنه ــاف اللی اخت

ــل)1(. أتوس

ــداد  ــق والس ــان الح ــد: ص826( )بی ــاح المتهج )1( مصب

روش إستدالل احمدیون به این روایت

ص 18.
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پاسخ های کوتاه به ادعاهای بزرگ
 احمد اسماعیل

1- روایــت تصریــح بــر ظهــور اوصیــاء بعــد از 

قیــام قائــم و بعــد از غیبــت دارد.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

2- در ایــن روایــت دلیلــی بــر فرزنــد امــام 

مهــدی بــودن اوصیــاء وجــود نــدارد.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟



(ارتایام مأ ع رته) به ادعاهای بزرگ  169 پـاسـخ هـای کوتـاه

3- مرجــع ضمیــر در عترتــه شــخص امــام 

حســین می باشــد نــه حضــرت مهــدی  #، و 

شــامل تمــام ســادات می شــود.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

4- اوصیــاء در ایــن روایــت انصــار امــام هســتند 

ــماعیل  ــد اس ــه احم ــی ک ــام، در حال ــود ام ــه خ و ن

خــود ادعــای امامــت دارد.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟



(ارتایام مأ ع رته) به ادعاهای بزرگ  171 پـاسـخ هـای کوتـاه

5- بــه دلیــل عبــارت )والفــوز معــه فــي أوبتــه( 

ــه  ــه ب ــه زمــان رجعــت اشــاره دارد ن ــن روایــت ب ای

زمــان ظهــور یــا قبــل از ظهــور.

ــروزی  ــراز )پی ــن ف ــای ای ــتر: معن ــح بیش توضی

همــراه شــخص امــام حســین علیــه الســام در 

می باشــد.( رجعــت( 

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

ــار  ــوا األوت ــى یدرک ــارت )حت ــل عب ــه دلی 6- ب

ــت  ــان رجع ــه زم ــت ب ــن روای ــار( ای ــأروا الث ویث

اشــاره دارد نــه بــه زمــان ظهــور یــا قبــل از ظهــور.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟



(ارتایام مأ ع رته) به ادعاهای بزرگ  173 پـاسـخ هـای کوتـاه

ــن  ــار( ای ــوا الجب ــارت )ویرض ــل عب ــه دلی 7- ب

روایــت بــه زمــان رجعــت اشــاره دارد نــه بــه زمــان 

ظهــور یــا قبــل از ظهــور.

توضیــح بیشــتر: خــدای متعــال وقتــی در مــورد 

ظلــم بــه اهــل بیــت راضــی می شــود کــه انتقــام آن 

ظلمهــا بــه صــورت کامــل گرفتــه شــود و ایــن امــر 

ــق  ــه آن محق ــوط ب ــای مرب ــت و قضای ــد از رجع بع

ــل  ــال قب ــدای متع ــر خ ــه اگ ــی ک ــود، در حال می ش

از رجعــت راضــی شــود، دیگــر مســلمًا نیــازی بــه 

رجعــت بــرای انتقــام وجــود نــدارد.(

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

ــان  ــت هم ــن روای ــاء در ای ــور از اوصی 8- منظ

ــت  ــد از رجع ــام بع ــم الس ــه علیه ــه دوازده گان ائم

می باشــد.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟



رتایو (لامخ) االه) به ادعاهای بزرگ  175 پـاسـخ هـای کوتـاه

رتایو (لامخ) االه)

وقــال×: البــد مــن رحــى تطحــن، فــإذا قامــت 

علــى قطبهــا وثبتــت علــى ســاقها بعــث اللــه علیهــا 

ــه،  ــر مع ــون النص ــه، یک ــًا أصل ــا خام ــدا عنیف عب

ــبال،  ــاب الس ــعورهم، أصح ــة ش ــه الطویل أصحاب

ــل لمــن  ــات ســود، وی ســود ثیابهــم، أصحــاب رای

ناواهــم، یقتلونهــم هرجــا، واللــه لکأنــى أنظــر 

ــم  ــار منه ــى الفج ــا یلق ــم وم ــى أفعاله ــم وإل إلیه

واالعــراب الجفــاة یســلطهم اللــه علیهــم بــا 

ــاطئ  ــم بش ــى مدینته ــا عل ــم هرج ــة، فیقتلونه رحم

الفــرات البریــة والبحریــة، جــزاء بمــا عملــوا، ومــا 

ــد)1(. ــام للعبی ــك بظ رب

)1( کتــاب الغیبــة نویســنده: النعمانــي، محمــد بــن إبراهیــم    

روش إستدالل احمدیون به این روایت

احمــد اســماعیل ادعــا دارد کــه عبــارت )خامــًا 

اصلــه( بــه معنــای مجهــول النســب می باشــد و بــه 

همیــن دلیــل وی نســبش از جــد پنجــم تــا حضــرت 

ــد. ــول می باش ــدی  # مجه مه

جلد: 1  صفحه: 256.



رتایو (لامخ) االه) به ادعاهای بزرگ  177 پـاسـخ هـای کوتـاه

پاسخ های کوتاه به ادعاهای بزرگ
 احمد اسماعیل

ــه  ــت ک ــردی اس ــت ف ــت در مذم ــن روای 1- ای

ــه در مــورد مــدح وی. ــی اصــل و نســب اســت ن ب

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

ــه  ــت ک ــی اس ــورد کس ــت در م ــن روای 2- ای

پرچمــش ســیاه اســت امــا یقینــًا پرچــم احمــد 

اســماعیل ســفید اســت.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟



رتایو (لامخ) االه) به ادعاهای بزرگ  179 پـاسـخ هـای کوتـاه

ــه  ــت ک ــی اس ــورد کس ــت در م ــن روای 3- ای

ــه  ــی ک ــت در حال ــیاه اس ــش س ــام یاران ــاس تم لب

یــاران احمــد اســماعیل اینگونــه نیســتند.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

ــاران احمــد اســماعیل  ــن روایــت ی ــق ای 4- طب

بایــد دارای مــوی بلنــد و ســبیل هــای پرپشــت 

ــند. باش

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟



رتایو (لامخ) االه) به ادعاهای بزرگ  181 پـاسـخ هـای کوتـاه

5- طبــق عبــارت )یقتلونهــم هرجــًا( یــاران 

احمــد اســماعیل بــی دلیــل و قانــون آدمکشــی 

. می کننــد

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

6- طبــق ایــن روایــت بایــد اصــل و نســب 

ــه او  ــی ک ــد در حال ــام باش ــماعیل گمن ــد اس احم

ــدی و از  ــرت مه ــر حض ــادات و پس ــود را از س خ

ــد؟ ــرا میدانن ــرت زه ــه حض ذری

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟



رتایو (لامخ) االه) به ادعاهای بزرگ  183 پـاسـخ هـای کوتـاه

7- سند این روایت ضعیف می باشد.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

اســماعیل و  احمــد  ایــن روایــت  8- طبــق 

ــم از  ــن ظل ــا ای ــتند ام ــم هس ــرادی ظال ــرادش اف اف

ــراب  ــال اع ــبب اعم ــه س ــوده و ب ــدا نب ــرف خ ط

. شــد می با

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟



رتایو (لامخ) االه) به ادعاهای بزرگ  185 پـاسـخ هـای کوتـاه

احمــد  عنیفــًا(  )عبــدًا  عبــارت  طبــق   -9

ــوده کــه رحــم در  اســماعیل فــردی قســی القلــب ب

او راه نــدارد، چــرا کــه عنــف عبــارت دیگــر ارهــاب 

. شــد می با

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

10- طبــق ایــن روایــت احمــد اســماعیل بایــد 

هنــگام ظهــور خــود کشــتار راه بیانــدازد نــه ایــن کــه 

بیســت ســال پنهــان شــود.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟



رتایو (لامخ) االه) به ادعاهای بزرگ  187 پـاسـخ هـای کوتـاه

11- اساســًا دلیلــی وجــود نــدارد کــه ایــن 

ــد. ــاب وی باش ــی و اصح ــورد یمان ــت در م روای

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

12- طبــق ایــن روایــت احمــد اســماعیل و 

ــد  ــت بخورن ــردی شکس ــچ نب ــد در هی ــش نبای یاران

در حالــی کــه بــه شــهادت تاریــخ در درگیــری ســال 

2008 شکســت ســختی از نیروهــای امنیتــی عــراق 

ــد. خوردن

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟



(تلی بتامر موبه) به ادعاهای بزرگ  189 پـاسـخ هـای کوتـاه

رتایو 

(تلی بتامر موبه)

أحمــد بــن إدریــس، عــن علــي بــن محمــد، عــن 

الفضــل بــن شــاذان، عــن عبــد اللــه بــن جبلــة، عــن 

ــر  ــن عم ــل ب ــن المفض ــتنیر، ع ــن المس ــه ب ــد الل عب

ــه الســام یقــول:  ــد اللــه علی ــا عب قــال: ســمعت أب

ــول  ــا تط ــن إحداهم ــر غیبتی ــذا االم ــب ه إن لصاح

حتــى یقــول بعضهــم: مــات، ویقــول بعضهــم: 

قتــل، ویقــول بعضهــم: ذهــب، حتــى ال یبقــى علــى 

ــى  ــع عل ــیر، ال یطل ــر یس ــه إال نف ــن أصحاب ــره م أم

موضعــه أحــد مــن ولــده وال غیــره إال المولــى 

ــره)1(. ــي أم ــذي یل ال

)1(الغیبــة نویســنده: الشــیخ الطوســي    جلــد: 1  صفحــه: 

روش إستدالل احمدیون به این روایت

.161



(تلی بتامر موبه) به ادعاهای بزرگ  191 پـاسـخ هـای کوتـاه

پاسخ های کوتاه به ادعاهای بزرگ
 احمد اسماعیل

ــه  ــد الل ــود )عب ــل وج ــه دلی ــت ب ــند روای 1- س

بــن المســتنیر( ضعیــف بــوده و در مســائل اعتقــادی 

ــد. ــک می باش ــل تمس ــر قاب غی

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

ــزار و  ــن ه ــماعیل و در ای ــد اس ــل از احم 2- قب

ــی امــر حضــرت مهــدی  #  ــد صــد ســال ول چن

چــه کســی بــوده اســت؟ 

ــد،  ــته ان ــی الزم نداش ــر ول ــتر: اگ ــح بیش توضی

چــه لزومــی دارد کــه امــروز ولــی بخواهنــد، واگــر 

ــی  ــه کس ــدت چ ــن م ــد، در ای ــته ان ــی الزم داش ول

ــت؟( ــوده اس ــان ب ــور ایش ــی ام ول

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟



(تلی بتامر موبه) به ادعاهای بزرگ  193 پـاسـخ هـای کوتـاه

ــرت  ــور حض ــی ام ــت ول ــص روای ــق ن 3- طب

ــرت  ــگاه حض ــع و جای ــد از موض ــدی  # بای مه

ــند. ــع باش ــدی  # مطل مه

توضیــح بیشــتر: طبــق ادعــای احمــد اســماعیل، 

خافتــش در خــواب بــه وی ابــاغ شــده و او خــود 

بارهــا تصریــح کــرده کــه از مــکان فعلــی حضــرت 

مهــدی  # اطاعــی نــدارد و ارتبــاط مســتقیم بــا 

ایشــان بــه غیــر از عالــم خــواب نــدارد.(

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

4- حضــرت مهــدی در ایــن هــزار و چنــد صــد 

ــام  ــا انج ــد اولی ــه بای ــتند ک ــری داش ــه اوام ــال چ س

ــند؟ داده باش

ــام  ــه ام ــه ب ــم ک ــماعیل ه ــد اس ــدر احم ــا پ آی

ــر  ــی اوام ــت ول ــر اس ــبی نزدیکت ــر نس ــود از نظ خ

ــت؟  ــوده اس ــان ب ایش

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟



(تلی بتامر موبه) به ادعاهای بزرگ  195 پـاسـخ هـای کوتـاه

ــدان  ــک از فرزن ــچ ی ــت هی ــص روای ــق ن 5- طب

ــی  ــان اطاع ــگاه ایش ــدی  # از جای ــرت مه حض

ــد. ندارن

موضعــه  علــى  یطلــع  )ال  بیشــتر:  توضیــح 

ــک از  ــچ ی ــارت هی ــن عب ــق ای ــده( طب ــن ول ــد م أح

فرزنــدان صاحــب األمــر از جایــگاه ایشــان اطاعی 

نخواهنــد داشــت، و لفــظ )إال المولــى( اســتثنای از 

ــده(. ــه از )ول ــت ن ــره( اس )غی

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

6- حمــل ولــی امــور حضــرت مهــدی  # بــر 

خلیفــه و فرزنــد و یمانــی و مهــدی اول و... بــدون 

دلیــل و مــدرک و خــاف ظاهــر می باشــد.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟



(تلی بتامر موبه) به ادعاهای بزرگ  197 پـاسـخ هـای کوتـاه

ــی  ــر یل ــر تعبی ــات دیگ ــیاری از روای 7- در بس

امــره در مــورد خادمــان ائمــه علیهــم الســام بــکار 

ــرده شــده اســت. ب

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

ــق نــص روایــت غیبــت آنقــدر طوالنــی  8- طب

ــدی   ــرت مه ــد حض ــی میگوین ــه بعض ــود ک می ش

ــدای  ــه از ابت ــی ک ــت در حال ــده اس ــته ش # کش

غیبــت تــا امــروز احــدی قائــل بــه ایــن قــول نشــده 

ــت. اس

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟



به ادعاهای بزرگ (ننا عاد ا  اسمی بسرانیل)  199 پـاسـخ هـای کوتـاه

9- در بســیاری از منابــع و کتــب روایــی عبــارت 

)أحــد مــن ولــده( وجود نــدارد.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

رتایو

 (ننا عاد ا  اسمی بسرانیل)

ــه  ــول الل ــن رس ــمع م ــن س ــي داود عم ــن أب ع

صلــى اللــه علیــه وآلــه یقــول: )َأَنــا َعْبــُد اللَّــِه 

ــِه اْســِمي إِْســَراِئیُل،َفَما  اْســِمي َأْحَمــُد،َو َأَنــا َعْبــُد اللَّ

ــي()1(. ــْد َعنَانِ ــاُه َفَق ــا َعنَ ــي،َو َم ــْد َأَمَرنِ ــَرُه َفَق َأَم

)1(تفســیر العیاشــي نویســنده: العیاشــي، محمــد بــن 

مســعود    جلــد: 1  صفحــه: 44.



به ادعاهای بزرگ (ننا عاد ا  اسمی بسرانیل)  201 پـاسـخ هـای کوتـاه

روش إستدالل احمدیون به این روایت
پاسخ های کوتاه به ادعاهای بزرگ

 احمد اسماعیل

1- روایت مرسله می باشد.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟



به ادعاهای بزرگ (ننا عاد ا  اسمی بسرانیل)  203 پـاسـخ هـای کوتـاه

روات  از  عیاشــی  نجاشــی،  خبــر  طبــق   -2

می کنــد. روایــت  نقــل  ضعیــف 

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

3- عبــد اللــه در ایــن روایــت اســمی از اســامی 

رســول اللــه و علــم بــرای ایشــان نیســت.

ــد  ــه عب ــت کلم ــن روای ــتر: در ای ــح بیش توضی

اللــه، بــه معنــای صفتــی آن یعنــی بنــده خــدا بــودن 

ــماعیل از  ــد اس ــه احم ــی ک ــده در حال ــتفاده ش اس

ــن  ــه همی ــودن کــرده اســت و ب آن برداشــت اســم ب

ــه  ــی ک ــه از آنجای ــت ک ــرده اس ــتدالل ک ــه اس وج

ــی از  ــس یک ــد، پ ــرائیلی میخوانن ــرا اس ــیعیان م ش

ــت!( ــه اس ــد الل ــن عب ــای م نامه

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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رســول  حضــرت  نــام  روایــت  ایــن  در   -4

اســرائیلی. نــه  اســت  اســرائیل 

ــه دلیــل  توضیــح بیشــتر: احمــد اســماعیل ب

ــتاره  ــی س ــودی یعن ــرائیلیان یه ــاد اس ــتفاده از نم اس

شــش گوشــه داوود، در بیــن شــیعه بــه مدعــی 

ــه  ــی ک ــت، و از آنجای ــده اس ــروف ش ــرائیلی مع اس

ــم  ــه دو اس ــت ب ــص وصی ــق ن ــماعیل طب ــد اس احم

ــب  ــته، از لق ــاز داش ــد نی ــام احم ــار ن ــر در کن دیگ

اســرائیلی بــرای خــود نــام عبــد اللــه را ثابــت 

ــت  ــن روای ــق ای ــه طب ــال آنک ــت!!! ح ــرده اس ک

یکــی از نامهــای نــام احمــد بایــد اســرائیل باشــد نــه 

اســرائیلی.(

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

رتایو (للیگی المبدف)

قــال رســول اللــه| )... ثــم ذکــر شــابًا، فقــال 

إذا رأیتمــوه فبایعــوه فانــه خلیفــة المهــدي( )1(.

متن اصلی روایت در کتب اهل سنت: 

ُهــْم اْبــُن َخِلیَفــٍة،  )َیْقَتتِــُل ِعنْــَد َکنِْزُکــْم َثَاَثــٌة، ُکلُّ

اَیــاُت  ُثــمَّ اَل َیِصیــُر إَِلــى َواِحــٍد ِمنُْهــْم، ُثــمَّ َتْطُلــُع الرَّ

ــْم  ــًا َل ــْم َقْت ــِرِق َفَیْقُتُلوَنُک ــِل اْلَمْش ــْن ِقَب ــوُد ِم السُّ

ــاَل:  ــُه - َفَق ــْیًئا اَل َأْحَفُظ ــَر َش ــمَّ َذَک ــْوٌم - ُث ــُه َق ُیْقَتْل

ــُه  َفــإَِذا َرَأْیُتُمــوُه َفَباِیُعــوُه َوَلــْو َحْبــًوا َعَلــى الثَّْلــِج، َفإِنَّ

.)2() ــِديُّ ــِه اْلَمْه ــُة اللَّ َخِلیَف

)1(بشارة اإلسام ص30.

)2( الــراوي: ثوبــان مولــى رســول اللــه المحــدث: البــزار 

- المصــدر: البحــر الزخــار - الصفحــة أو الرقــم: 100/10.
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روش إستدالل احمدیون به این روایت

رواه ابــن ماجــه فــي » الســنن » )رقــم/4084(، والبــزار في 

» المســند » )120/2(، والرویانــي )رقــم/619(، والحاکــم 

ــه البیهقــي فــي »  فــي » المســتدرك » )510/4(، ومــن طریق

دالئــل النبــوة » )515/6(.

پاسخ های کوتاه به ادعاهای بزرگ
 احمد اسماعیل

ــاب  ــی کت ــخ خط ــام نس ــت در تم ــن روای 1- ای

ــه  ــی آن ب ــب چاپ ــم کت ــام و در معظ ــارة اإلس بش

ــت. ــده اس ــدي( آم ــه المه ــة الل ــورت )خلیف ص

ــش  ــی از اشــتباهات فاح ــتر: یک توضیــح بیش

ــل  ــات، نق ــه روای ــک ب ــماعیل در تمس ــد اس احم

ــاب  ــده از کت ــق نش ــی تحقی ــت از چاپ ــن روای همی

بشــارة اإلســام می باشــد، در حالــی کــه بــا رجــوع 

بــه تمــام نســخ خطــی موجــود از ایــن کتــاب، 

روایــت خــاف متنــی اســت کــه احمــد اســماعیل 

ــت.( ــرده اس ــک ک ــه آن تمس ب

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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2- ســند ایــن روایــت نــزد شــیعه ضعیــف بــوده 

و قابــل تمســک نمیباشــد.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

3- ایــن روایــت فقــط در کتــاب بشــارة اإلســام 

ــن  ــنده ای ــت، و نویس ــده اس ــر ش ــظ ذک ــن لف ــا ای ب

کتــاب از اســاس فــردی مجهــول الهویــه می باشــد.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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اســماعیل  احمــد  توســط  روایــت  ایــن   -4

تقطیــع شــده اســت.

ــل  ــدر و ذی ــه ص ــه ب ــا توج ــتر: ب ــح بیش توضی

روایــت، روشــن می شــود کــه ایــن روایــت در 

مــورد اتمــام غیبــت کبــری و ظهــور حضــرت 

ــی  ــر یمان ــاق ب ــل انطب ــد و قاب ــدی  # می باش مه

ــت.( ــا... نیس ــدی اول ی ــا مه ی

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

5- طبــق عبــارت )إذا رأیتمــوه فبایعــوه( بیعــت 

ــه دیــدار  ــی ک ــد در حال ــت می باش ــر رؤی ــرع ب ف

ــی  ــواص وحت ــص خ ــرای اخ ــماعیل ب ــد اس احم

ــت. ــر نیس ــن و میس ــز ممک ــرادرش نی ــرای ب ب

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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رتایاو (علم امامو)

1- عــن الحــرث بــن المغیــرة قــال قلــت 

ألبــي عبــد اللــه علیــه الســام بــم یعــرف صاحــب 

هــذا األمــر؟ قــال )بالســکینة والوقــار والعلــم 

والوصیــة()1(.

2- عــن المفضــل بــن عمــر قــال ســمعت 

ــر  ــذا األم ــب ه ــول: )إن لصاح ــه ع یق ــد الل ــا عب أب

غیبتیــن یرجــع فــي إحداهمــا إلــى أهلــه و األخــرى 

یقــال هلــك فــي أي واد ســلك قلــت کیــف نصنــع 

ــن  ــألوه ع ــدع فاس ــى م ــال إن ادع ــك ق إذا کان ذل

ــار ص  ــن الصف ــن الحس ــد ب ــات- محم ــر الدرج )1( بصائ

.509

ــه()1(.  ــا مثل ــب فیه ــي یجی ــم الت ــك العظائ تل

توقیعــًا  المهــدي×  اإلمــام  عــن  ورد   -3

ــد  ــه: )... وق ــفارة فی ــي الس ــد مدع ــوص أح بخص

ــا  ــذب... فم ــه الک ــى الل ــل عل ــذا المبط ــى ه ادع

یعلــم حقــًا مــن باطــل، وال محکــم مــن متشــابه... 

ــن  ــك م ــه توفیق ــى الل ــس تول ــول: فالتم ــى أن یق ال

ــة  ــن آی ــأله ع ــه، واس ــك وامتحن ــرت ل ــا ذک ــذا م ه

ــرها()2(. ــه یفس ــاب الل ــن کت م

4- عــن عبــد االعلــى قــال: )قلــت البــي 

ــي  ــر المدع ــذا االم ــى ه ــب عل ــه المتوث ــد الل عب

ــال  ــن الح ــال ع ــال: یس ــه؟ ق ــة علی ــا الحج له،م

والحــرام()3(. 

ــت  ــري قل ــرة النص ــن المغی ــرث ب ــن الح 5- ع

)1( غیبة النعماني ص173.

)2( إلزام الناصب / ج1: 187.

)3( الکافي ج1 ص 284.
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ألبــي عبــد اللــه×: بــأي شــيء یعــرف القائــم×؟ 

بــأي  و  قلــت:  والوقــار.  بالســکینة   ( قــال×: 

ــه بالحــال والحــرام، وبحاجــة  ــال: تعرف شــيء؟ ق

ــده  ــى أحــد. ویکــون عن ــاج إل ــه وال یحت ــاس إلی الن

ــي  ــون إال وص ــت: أیک ــه| قل ــول الل ــاح رس س

ــن وصــي  ــال ال یکــون إال وصــي وب ــن وصــي. ق ب

.)1()

)1( الغیبة للنعماني ص 250.

روش إستدالل احمدیون به این روایات
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پاسخ های کوتاه به ادعاهای بزرگ
 احمد اسماعیل

1- علــم احمــد اســماعیل بــه هیــچ وجــه قابــل 

اثبــات نیســت.

احمــد  ادعــای  بزرگتریــن  بیشــتر:  توضیــح 

اســماعیل در مــورد اثبــات علــم خــود، افشــا کــردن 

ــه  ــد ک ــراء می باش ــه زه ــرت فاطم ــن حض ــل دف مح

بــه هیــچ وجــه قابــل اثبــات نیســت، در حالــی کــه 

ــه  ــد قابــل اثبــات باشــد، و تمســک ب علــم امــام بای

ــات  ــا اثب ــل رد ی ــوی قاب ــچ نح ــه هی ــه ب ــائلی ک مس

گانــه  بچــه  گــری  حیلــه  و  فریبــکاری  نیســتند 

می باشــد.(

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

2- تناقضــات در کتــب احمــد اســماعیل بســیار 

ــانه  ــه نش ــد ک ــمارش می باش ــارج از ش ــدد و خ متع

ــد. ــل وی می باش جه

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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ــل  ــی در نق ــماعیل حت ــد اس ــتباهات احم 3- اش

ــل وی  ــانه جه ــه نش ــد، ک ــدد می باش ــات متع روای

می باشــد.

ــیار  ــار بس ــماعیل در گفت ــد اس ــتباهات احم اش

متعــدد و غیــر قابــل شــمارش می باشــد، کــه نشــانه 

جهــل وی می باشــد.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

4- اشــتباهات تایپــی احمــد اســماعیل در متــون 

ــه  ــودش در صفح ــرف خ ــده از ط ــپ ش ــاه تای کوت

ــن  ــه بهتری ــد، ک ــدد می باش ــیار متع ــبوکش، بس فیس

ــات  ــاع وی از ادبی ــدم اط ــل و ع ــرای جه ــانه ب نش

ــد. ــپ می باش ــح تای ــد صحی ــی قواع ــی و حت عرب

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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ــد  ــه احم ــی ک ــوارد علوم ــیاری از م 5- در بس

آنهــا  در  ونــوآوری  ابــداع  مّدعــی  اســماعیل 

می باشــد، از منابــع مختلــف قدیمی تــر ســرقت 

ــت. ــده اس ش

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

ــواالت  ــیاری از س ــه بس ــماعیل ب ــد اس 6- احم

ــا  ــد ت ــح میده ــر صری ــی و غی ــد وجه ــخ چن پاس

ــد. ــته باش ــراری داش ــه راه ف همیش

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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7- بســیاری از ســواالت علمــا و بــزرگان، 

توســط احمــد اســماعیل بــدون پاســخ مانــده 

اســت.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

ــه احمــد اســماعیل،  8- تمــام علــوم منتســب ب

نــه  می باشــد،  شــخصی  وهمیــات  یــا  ظنیــات 

ــت. ــم گذاش ــام آن را عل ــوان ن ــه بت ــی ک قطعیات

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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شــامل  مســلمًا  روایــات  ایــن  در  علــم   -9

ــد  ــه احم ــی ک ــود، در حال ــز می ش ــی نی ــوم غیب عل

اســماعیل از پاســخ بــه امــور غیبــی در مــورد آینــده 

می باشــد. عاجــز 

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

ــورد  ــًا در م ــوق صریح ــات ف ــام روای 10- تم

و  یمانــی  نــه  می باشــند   # مهــدی  حضــرت 

مهــدی اول و احمــد اســماعیل و...(

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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ــه از  ــود ک ــح می ش ــت دوم تصری 11- در روای

مدعــی قائمــی کــه دو غیبــت دارد در مــورد علمــش 

ــک  ــماعیل ی ــد اس ــه احم ــی ک ــد در حال ــوال کنی س

غیبــت هــم نداشــته!

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

ــفارت  ــی س ــورد مدع ــوم در م ــت س 12- روای

ــت. ــی امام ــه مدع ــت ن اس

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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13- طبــق روایــت چهــارم هــر کــس کــه حــال 

و حــرام را بدانــد امامتــش ثابــت می شــود، کــه 

در ایــن صــورت عــدد ائمــه از هــزاران نفــر بیشــتر 

می شــود!

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

14- طبــق روایــت پنجــم احمــد اســماعیل 

ــى  ــاج إل ــد )وال یحت ــی باش ــه کس ــاج ب ــد محت نبای

ــود  ــن خ ــا از مبلغی ــه وی باره ــی ک ــد (، در حال أح

ــت. ــرده اس ــرش را ک ــغ ام ــت تبلی درخواس

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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15- طبــق نــص روایــت پنجــم، ســاح و علــم 

ــق  ــه طب ــی ک ــتنند، در حال ــه هس ــانه جداگان دو نش

ادعــای احمــد اســماعیل، ســاح رســول اللــه 

همــان علــم وی می باشــد.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

رتایو (عبد نای ا )

ــم  ــکل علیک ــا أش ــال: )... م ــر× ق ــن الباق ع

ــه  ــى الل ــه صل ــي الل ــد نب ــم عه ــکل علیک ــم یش فل

علیــه وآلــه ورایتــه وســاحه.... وإیــاك وشــذاذ مــن 

آل محمــد علیهــم الســام فــان آلل محمــد وعلــي 

رایــة ولغیرهــم رایــات فالــزم االرض وال تتبــع منهم 

رجــا أبــدا حتــى تــرى رجــا مــن ولــد الحســین، 

ــه وســاحه...()1(. ــه ورایت ــي الل معــه عهــد نب

)1( بحار األنوار ج 52 ص 223.
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پاسخ های کوتاه به ادعاهای بزرگروش إستدالل احمدیون به این روایت
 احمد اسماعیل

1- ایــن روایــت بــه صــورت مفصــل در مــورد 

عائــم خــروج حضــرت مهــدی  # صحبــت 

ــدارد. ــی ن ــه یمان ــی ب ــًا ارتباط ــد و اص می کن

ــن مــورد از مواردیســت کــه  ــح بیشــتر: ای توضی

ــه  ــوط ب ــت مرب ــوح روای ــه وض ــماعیل ب ــد اس احم

ــع  ــدی  # را تقطی ــرت مه ــام حض ــروج و قی خ

ــوده  ــازش ب ــه قســمتی کــه مــورد نی کــرده و فقــط ب

ــن  ــاهده مت ــا مش ــه ب ــی ک ــد، در حال ــتناد می کن اس

کامــل روایــت، متوجــه می شــویم کــه ایــن حدیــث 

بــه صراحــت عائــم متعــدد خــروج حضــرت 

ــع  ــا وقای ــًا ب ــه تمام ــد ک ــان می کن ــدی  # را بی مه

ــت دارد.( ــماعیل مخالف ــد اس ــروج احم ــان خ زم
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توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

فــان  میخوانیــم:  روایــت  ایــن  تتمــه  در   -2

اشــکل علیکــم هــذا فــا یشــکل علیکــم الصــوت 

ــان  ــنی بی ــه روش ــه ب ــره، ک ــمه وأم ــماء باس ــن الس م

می کنــد ممکــن اســت در ایــن ســه مــورد نیــز 

ــد. ــود بیای ــکال بوج ــبهه و اش ش

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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صریــح  اعتــراف  بــه  اســماعیل  3-احمــد 

خــودش، خامــًا اصله)بــی اصــل و نســب( اســت 

پــس نمی تــوان ثابــت کــرد از اوالد امــام حســین× 

می باشــد.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

4- مســلمًا پرچــم پیغمبــر اکــرم|، البیعــة للــه 

نبــوده اســت.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟



رتایو (عبد نای ا ) به ادعاهای بزرگ  239 پـاسـخ هـای کوتـاه

5- ســاح رســول اللــه صریــح در ســاح 

ــل و  ــدون دلی ــم ب ــر عل ــل آن ب ــت و حم ــی اس جنگ

غیــر قابــل قبــول می باشــد.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

6- ســاح رســول اللــه اخــاق بــوده نــه علــم 

ایشــان.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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7- شــاید عهــد نبــی اللــه قــرآن باشــد نــه 

ــد  ــی و عه ــرت موس ــد حض ــد عه ــت، مانن وصی

ــم و  ــد قدی ــه عه ــروف ب ــه مع ــی ک ــرت عیس حض

عهــد جدیــد می باشــد، و تابــوت عهــد کــه بــه 

ــناخته  ــام ش ــن ن ــه ای ــه ب ــواح مقدس ــود ال ــل وج دلی

. د می شــو

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

رتایاو رایا

ــان  ــا وأب ــت أن ــال دخل ــي ق ــن الحضرم 1- ع

علــى ابــي عبــد اللــه× وذلــك حیــن ظهــرت 

ــال  ــرى فق ــا ت ــا م ــان وقلن ــود بخراس ــات الس الرای

)اجلســوا فــي بیوتکــم فــإذا رأیتمونــا اجتمعنــا علــى 

ــاح( )1(. ــا بالس ــدوا إلین ــل فانه رج

ــا  ــال: ذکرن ــان ق ــن عج ــه ب ــد الل ــن عب 2- ع

خــروج القائــم× عنــد أبــي عبــد اللــه× فقلــت: 

ــا نعلــم ذلــك؟ فقــال×: یصبــح أحدکــم  کیــف لن

ــة  ــوب: طاع ــا مکت ــة علیه ــه صحیف ــت رأس وتح

ــوا()2(. ــمعوا وأطیع ــة )اس معروف

)1( غیبة النعماني 197. 

)2( منتخــب األنــوار المضیئــة – الســید بهــاء الدیــن النجفــي 



رتایاو رایا به ادعاهای بزرگ  243 پـاسـخ هـای کوتـاه

ألبــي  قلــت  قــال  الجــارود  أبــي  عــن   -3

ــل  ــن أه ــم م ــام القائ ــى اإلم ــر×:) إذا مض جعف

ــال  ــأي شــي ء یعــرف مــن یجــي ء بعــده ق البیــت فب

بالهــدى و اإلطــراق و إقــرار آل محمــد لــه بالفضــل 

و ال یســأل عــن شــي ء بیــن صدفیهــا إال أجــاب( )1(.

ص 311 / کمال الدین ص654..

)1( غیبة النعماني ص242.

روش إستدالل احمدیون به این روایات
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پاسخ های کوتاه به ادعاهای بزرگ
 احمد اسماعیل

1- بســیاری از افــرادی کــه میــل بــه دیــدن رؤیــا 

داشــته انــد اصــًا خوابــی ندیــده انــد.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

2- بســیاری از افــراد در خــواب تکذیــب احمــد 

اســماعیل را توســط أئمــه علیهــم الســام مشــاهده 

کــرده انــد.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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3- شــخص احمــد اســماعیل ماجــرای خــواب 

ــودن  ــی ب ــه یمان ــارت ب ــتت و بش ــدر مش ــدن حی دی

وی توســط حضــرت زهــرا  س را شــیطانی میدانــد.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

4- خــواب دیــدن مربــوط بــه کســی اســت کــه 

امــام را از قبــل دیــده باشــد و بشناســد.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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ــه آب فکــر کنــد  5- کســی کــه ســه روز فقــط ب

ــا میبینــد. قطعــًا بارهــا خــواب دری

ــام  ــدار ام ــب دی ــخصی طل ــتر: ش ــح بیش توضی

وی  بــه  حضــرت  داشــت  را  رؤیــا  در  صــادق 

فرمودنــد ســه روز آب نخــور، روز ســوم آن شــخص 

بــه دیــدار حضــرت آمــده و عرضــه داشــتند کــه فقط 

ــد  ــد، احم ــه روز میدیدن ــن س ــواب آب را در ای خ

ــرده و  ــتفاده ک ــد اس ــن ترفن ــز  از همی ــماعیل نی اس

ــد  ــد تاکی ــواب ببینن ــد خ ــه میخواهن ــانی ک ــه کس ب

ــل  ــد، غاف ــه روز روزه بگیرن ــد س ــه بای ــد ک می کن

ــرد و در  ــه روز روزه بگی ــه س ــی ک ــه کس ــن ک از ای

ــه موضوعــی مشــخص فکــر  ــن ســه روز ب طــول ای

کنــد، بــه احتمــال زیــاد همــان مطلــب را در خــواب 

ــدارد،  ــام ن ــه اله ــی ب ــن ارتباط ــد، و ای ــد دی خواه

ــنیدن  ــدون ش ــردی ب ــه ف ــت ک ــام آن اس ــه اله بلک

ــه وی را در  ــارت ب ــت، بش ــه یمانی ــردی ب ــای ف ادع

خــواب ببینــد، کــه مســلمًا ایــن کار از عهــده احمــد 

ــی  ــه روایات ــی ک ــت، در حال ــارج اس ــماعیل خ اس

کــه در آنهــا افــرادی بوســیله دیــدن خوابــی هدایــت 

شــده انــد، تمامــًا بــدون مقدمــه و بــدون فکــر قبلــی 

ــت. ( ــوده اس ــوع ب ــه موض ب

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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6- بســیاری از اهــل ســنت حضــرت رســول را 

در خــواب دیــده انــد کــه شــهادت بــه حقانیــت آنــان 

داده اســت.

ــه  ــنت، بلک ــل س ــا اه ــه تنه ــتر: ن ــح بیش توضی

ــر خــود  ــز پیامب ــان و مســیحیان نی بســیاری از یهودی

ــت  ــر حقانی ــه ب ــد ک ــرده ان ــاهده ک ــا مش را در رؤی

مذاهبشــان تاکیــد می کننــد، و اگــر اهــل ســنت 

رســول خــدا را نمیبیننــد بلکــه امــر بــر آنــان مشــتبه 

شــده، قطعــًا احتمــال مشــتبه شــدن امــر بــرای 

پیــروان یمانــی نیــز وجــود دارد، و اگــر خــدا 

ــنت  ــل س ــن اه ــتباه انداخت ــه اش ــد ب ــیله قص بدینوس

ــًا  ــس قطع ــت، پ ــته اس ــی داش ــل مصالح ــه دلی را ب

همیــن احتمــال در مــورد اصحــاب یمانــی نیــز 

وجــود دارد.(

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

7- خــواب دیــدن حکــم فقهــی را ثابــت نمیکند 

چه برســد بــه حکــم اعتقــادی.

توضیــح بیشــتر: قطعــًا بوســیله خــواب نمیتــوان 

حالــی را حــرام و یــا حرامــی را حــال کــرد اگــر 

چــه شــیطانی بــه صــورت اهــل بیــت ع بــه آن أمــر 

ــال:  ــام ( ق ــه الس ــه ) علی ــد الل ــي عب ــن أب ــد، ع کن

ــداك  ــت ف ــت جعل ــة؟ فقل ــذه الناصب ــروي ه ــا ت » م

فیمــاذا؟ فقــال فــي أذانهــم ورکوعهــم وســجودهم. 

ــي  ــب رآه ف ــن کع ــي ب ــون إن أب ــم یقول ــت إنه فقل

النــوم فقــال کذبــوا فــإن دیــن اللــه أعــز مــن أن یــرى 

فــي النــوم.(

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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ــوم  ــر معص ــرای غی ــًا ب ــدن قطع ــواب دی 8- خ

ــدارد. ــرعی ن ــت ش حجّی

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

ــرادی  ــات متعــددی وجــود دارد کــه اف 9- روای

در زمــان حضــور ائمــه خــواب پدرانشــان یــا 

رســول اللــه ص را میدیدنــد و ائمــه بــه شــدت آنــان 

را تکذیــب می کردنــد.

)نمونــه: عــن حمــاد بــن عثمــان بــن زرارة قــال: 

ــزة أ  ــن حم ــي ع ــه×: )) أخبرن ــو عبدالل ــال أب ق

ــذب  ــال: ک ــم. ق ــت: نع ــه؟ قل ــي آتی ــم أن أب یزع

واللــه مــا یأتیــه إال المتکــون، إن إبلیــس ســلط 

ــي أي  ــاس ف ــي الن ــون یأت ــه المتک ــال ل ــیطانًا یق ش

صــورة شــاء، إن شــاء فــي صــورة صغیــرة وإن 

ــتطیع أن  ــا یس ــه م ــرة وال والل ــورة کبی ــي ص ــاء ف ش

یجــئ فــي صــورة أبــي× (]رجــال الکشــي[، ایــن 

روایــت صریــح در ایــن مطلــب اســت کــه شــیطانی 

ــر را  ــود و ام ــر می ش ــراد ظاه ــر اف ــام ب ــه ام ــبیه ب ش

ــد.( ــتبه می کن ــده مش ــواب دی ــر خ ب

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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10- حضــرت قائــم بایــد فقــط بوســیله وصیــت 

و ســاح و پرچــم شــناخته شــوند و اساســًا نیــازی 

بــه خــواب دیــدن نیســت.

احمــد  کــه  آنجایــی  از  بیشــتر:  توضیــح 

ــه  ــول ب ــودش را موک ــت خ ــات امام ــماعیل اثب اس

ــود  ــن می ش ــت، روش ــرده اس ــتخاره ک ــا و اس رؤی

ــی امامــت  ــه تنهای کــه وصیــت و پرچــم و ســاح ب

ــان  ــث بط ــن باع ــد، و همی ــرده ان ــت نک وی را ثاب

می شــود( وی  ادعــای 

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

بیوتکــم(  فــي  )اجلســوا  اول  روایــت   -11

مختــص بــه زمــان حضــور امــام می باشــد نــه 

غیبــت. دوران 

ــب  ــای منتس ــام ه ــیاری از قی ــح بیشتر:بس توضی

ــادق  ــام ص ــر و ام ــام باق ــان إم ــت در زم ــل بی ــه اه ب

ــن  ــه همی ــت و ب ــوع پیوس ــه وق ــام ب ــم الس علیه

دلیــل ائمــه ع در آن زمــان یــاران خــود را از هرگونــه 

ــایعات  ــتناد ش ــه اس ــا -ب ــام ه ــن قی ــا ای ــی ب همراه

ــی  ــه- نه ــرف ائم ــا از ط ــام ه ــوع قی ــن ن ــد ای تایی

می فرمودنــد مگــر ایــن کــه امــام وقــت، خــود 

همــراه بــا شــخص قیــام کننــده خــارج شــده 

ــند.( باش

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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12- روایــت دوم صریــح در دیــدن صحیفــه در 

زیــر ســر انســان، بعــد از بیــداری اســت.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

ــه  ــدن صحیف ــه دی ــوط ب ــت دوم مرب 13- روای

در زمــان خــروج قائــم اســت در حالــی کــه احمــد 

ــوز  ــه هن ــن فرق ــن ای ــای مبلغی ــه ادع ــماعیل ب اس

ــت. ــرده اس ــروج نک خ

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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بــه  مربــوط  صریحــًا  ســوم  روایــت   -14

ــه امــام قبــل  شــناخت امــام بعــد از امــام اســت و ن

از امــام.

توضیــح بیشــتر: روایــت ســوم اساســًا مختــص 

بــه حضــرت مهــدی  # نیســت و ذکــر لفــظ قائــم 

ــر  ــت ه ــورد رحل ــام آن و در م ــای ع ــه معن در آن ب

امــام حــی و حاضــر و قائمــی می باشــد، و ایــن 

ــناخت، و راه  ــد ش ــور بای ــدی را چط ــام بع ــه ام ک

شــناخت امــام بعــدی اقــرار تمــام آل محمــد بفضــل 

کســی اســت کــه ادعــای امامــت کــرده(

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

15- بــه قرینــه لفــظ )إقــرار(، آل محمــد در 

ــام  ــم الس ــت علیه ــل بی ــر از اه ــوم غی ــت س روای

. شــند می با

توضیــح بیشــتر: ذکــر لفــظ )اقــرار( بــه معنــای 

نوعــی اعتــراف بــوده و در مــورد کســی اســت کــه 

ــوح  ــل وض ــه دلی ــا ب ــت ام ــی اس ــی ناراض از مطلب

مطلــب، نمیتوانــد آن را انــکار کنــد، و ایــن احتمــال 

ــی  ــادق نم ــام ص ــم الس ــت علیه ــل بی ــورد اه در م

ــد.( باش

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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16- روایــت ســوم صریحــًا مربــوط به اقــرار در 

بیــداری و در زمــان حیــات اســت و نــه در خواب.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

رتایاو اس فاره

1- عــن علــي بــن معــاذ، قــال: )قلــت لصفــوان 

بــن یحیــى: بــأي شــئ قطعــت علــى علــي - 

أي الرضــا× - قــال: صلیــت ودعــوت اللــه، 

واســتخرت وقطعــت علیــه()1(.

ــاء  ــال: ج ــي÷، ق ــن عل ــین ب ــن الحس 2- ع

رجــل إلــى أمیــر المؤمنیــن×، فقــال لــه: یــا أمیــر 

المؤمنیــن، نبئنــا بمهدیکــم هــذا؟... ثــم رجــع 

ــا،  ــعکم کهف ــال: أوس ــدي× فق ــة المه ــى صف إل

وأکثرکــم علمــا، وأوصلکــم رحمــا، اللهــم فاجعــل 

بعثــه خروجــا مــن الغمــة، واجمــع بــه شــمل األمــة، 

فــإن خــار اللــه لــك فاعــزم، وال تنثــن عنــه إن وفقت 

)1( غیبة الطوسي: 54.
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لــه، وال تجــوزن عنــه إن هدیــت إلیــه، هــاه - وأومــأ 

ــه -)1(. ــى رؤیت ــوقا إل ــدره ش ــى ص ــده إل بی

ــي - ص  ــم النعمان ــن إبراهی ــد ب ــة - محم ــاب الغیب )1(کت

.222  –  221

روش إستدالل احمدیون به این روایات
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پاسخ های کوتاه به ادعاهای بزرگ
 احمد اسماعیل

1- تمســک بــه اســتخاره در امــور اعتقــادی 

ــت. ــز نیس جائ

توضیــح بیشــتر: تمســک بــه اســتخاره در امــور 

ــدون  ــن ب ــدن و روزه گرفت ــاز خوان ــل نم ــی مث فقه

شــک جائــز نمی باشــد و بــه طریــق اولــی در امــور 

عقائــدی کــه بایــد همــراه یقیــن و علــم باشــند 

اســتخاره جائــز نمی باشــد.

اثبــات عقائــد بایــد فقــط بــا دالیــل عقلــی یقیــن 

ــد،  ــن آور در عقائ ــل ظ ــه دلی ــک ب ــد و تمس آور باش

ــد. ــز نمی باش جائ

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

2- بنابــر ادعــای احمــد اســماعیل وصیــت 

ــه  ــی ک ــد در حال ــت می کن ــت وی را ثاب ــا امام یقین

ــت. ــکوک اس ــر مش ــرای ام ــتخاره ب اس

توضیــح بیشــتر: همینکــه احمــد اســماعیل امــر 

بــه اســتخاره می کنــد بــه ایــن معناســت کــه دالیلــی 

ــح و  ــن آور و واض ــرده یقی ــک ک ــان تمس ــه آن ــه ب ک

روشــن نیســتند، در حالــی کــه امــام صــادق در 

حدیثــی دربــاره نشــانه هــای خــروج قائــم فرمودند: 

)أال إنهــا أضــوء مــن الشــمس التخفــى علــى بــر وال 

فاجــر، أتعرفــون الصبــح؟ فإنهــا کالصبــح لیــس بــه 

خفــاء - ماننــد خورشــید بــر نیکــوکار و بــدکار 

واضــح اســت آیــا صبــح را می شناســید ماننــد 

ــح اســت مخفــی نیســت، و از طرفــی شــخص  صب

احمــد اســماعیل هــم مدعــی اســت کــه تمســک بــه 

وصیــت بــه تنهایــی تــا قیامــت عاصــم از ضالــت و 

گمراهــی اســت(

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
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ــد 1: ؟؟؟ ــه حاضرن ــن فرق ــن ای ــا احــدی از مبلغی 3- آی

بــا اســتخاره همســر خــود را طــاق داده و بــه عقــد 

یکــی از مخالفیــن خــود درآورنــد؟

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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4- جــواب اســتخاره بــرای بســیاری از افــرادی 

کــه اســتخاره کــرده انــد بســیار بــد بــوده اســت.

توضیــح بیشــتر: ترفنــد جدیــد مبلغیــن ایــن 

ــه  ــت ک ــن اس ــکل ای ــن مش ــا ای ــه ب ــه در مواجه فرق

اســتخاره هــای خــوب را حمــل بــر وجــوب تبعیــت 

ــد را حمــل  از احمــد اســماعیل و اســتخاره هــای ب

بــر ناپســند بــودن عــدم تبعیــت از احمــد اســماعیل 

می کننــد!(

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

ــک  ــچ ی ــال هی ــه ح ــا ب ــت ت ــدای خلق 5- از ابت

ــات  ــرای اثب ــام ب ــم الس ــه علیه ــران و ائم از پیامب

ادعــای نبــوت یــا امامــت خــود، بــه اســتخاره 

ــد. ــرده ان ــک نک تمس

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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ــل  ــر قاب ــند و غی ــف الس ــت اول ضعی 6- روای

می باشــد. تمســک 

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

ــل  ــر قاب ــة وغی ــف الدالل ــت اول ضعی 7- روای

تمســک می باشــد.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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8- در روایــت اول تمســک بــه اســتخاره توســط 

صفــوان بــن یحیــى بــوده اســت نــه امــام معصــوم، 

و مســلمًا حجیــت شــرعی اســتخاره در امــر امامــت 

را اثبــات نمیکنــد.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

9- در روایــت اول احتمــال دارد )علــی( غیــر از 

امــام رضــا ع باشــد.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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10- طبــق روایــت اول، امــام رضــا× بــا 

وصیــت شــناخته نشــده اســت.

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

ــرای  ــا× ب ــام رض ــت اول ام ــق روای 11- طب

ــک  ــت تمس ــن وصی ــه مت ــود، ب ــت خ ــات امام اثب

ــد. ــوده ان نفرم

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟
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12- بــا قبــول ایــن روایــت حــرف واقفیــه ثابت 

می شــود، کــه هیــچ دلیلــی بــرای اصحــاب بغیــر از 

اســتخاره بــرای اثبــات امامــت امــام رضــا× در آن 

زمــان وجــود نداشــت!

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟

13- در روایــت دوم عبــارت )خــار اللــه لــک( 

بــه معنــای خیرخواهــی خــدا اســت و ابــدًا حجیــت 

اســتخاره را ثابــت نمیکنــد.

ــن  ــر، ای ــات دیگ ــام روای ــتر: در تم ــح بیش توضی

ــرای  ــد ب ــی خداون ــر خواه ــای خی ــه معن ــارت ب عب

بنــده اســتفاده شــده و ابــدًا معنــای اســتخاره را 

نمیرســاند.(

توجیهات وارد شده از طرف احمدیون:
1: ؟؟؟



عااحا احمدع به ادعاهای بزرگ  279 پـاسـخ هـای کوتـاه

ــتار آورده  ــن نوش ــه در ای ــام آنچ ــر: تم ــه آخ نکت

شــده اســت، تنهــا نمونــه ای ناچیــز ومختصــر 

ــه  ــن فرق ــل ای ــه در مقاب ــل ارائ ــای قاب ــخ ه از  پاس

ــتعان  ــادی و المس ــم و اله ــه العاص ــد، والل می باش

ــم. ــي العظی ــه العل ــوة إال بالل ــول و ال ق وال ح

ضمیمه 1:

عااحا احمدع

چرا شیخ عباس فتحیه، تبدیل به عباِس احمد 
شد؟!

)کاوشی شبه روانشناسانه در مورد یکی از انصار 
احمد اسماعیل مدعی یمانی(

بسم الله الرحمن الرحیم

بــا  نســبتًا  طــاب  از  فتحیــه  عبــاس  شــیخ 

اســتعداد حــوزه علمیــه قــم در ســالهای أخیــر، 

أخیــرًا بــه إدعاهــای فــردی مجهــول الحــال بــه نــام 

احمــد اســماعیل، کــه خــود را امــام احمــد الحســن 

ــود #  ــدی موع ــرت مه ــتاده حض ــد وفرس وفرزن

معرفــی کــرده، ایمــان آورده و در حــال تبلیــغ بــرای 
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ــد. ــر می باش ــورد نظ ــرد م ف

ــورد  ــام م ــای ام ــا رّد ادع ــات ی ــارغ از ادل– اثب ف

نظــر، وگذشــته از بحــث هــای متعــدد پیرامــون ایــن 

ــان  ــا ایش ــودن ب ــه ای ب ــم مدرس ــل ه ــه دلی ــه، ب فرق

ــان،  ــا ایش ــر ب ــنایی مختص ــی وآش ــدای طلبگ در ابت

بــر آن شــدم تــا شــاید علــت اساســی گرایــش 

افــراد مختلــف و علــی الخصــوص افــراد نســبتًا بــا 

ــد  ــکاوم، باش ــاس را ب ــیخ عب ــد ش ــتعدادی مانن اس

تــا بدینوســیله از گرایــش افــراد دیگــر بــه ایــن نــوع 

فرقــه هــا ونحلــه هــا جلوگیــری شــود إن شــاء اللــه.

بــه صــورت کلــی، گرایــش بــه فرقــه هــا و نحلــه 

هــای منحــرف مختلــف، بــه دلیــل وجــود خــاء و 

ــد  ــده می باش ــذب ش ــرد ج ــی در ف ــودی درون کمب

ــای  ــی ه ــی از نارضایت ــد ناش ــاء می توان ــن خ و ای

معنــوی،  مــادی،  اجتماعــی،  فــردی،  سیاســی، 

ــد. ــی و... باش ــی، مقام علم

امــا در مــورد افــراد نســبتًا بــا اســتعدادی ماننــد 

ــچ  ــه هی ــد ک ــر میرس ــه نظ ــدا ب ــاس، در ابت ــیخ عب ش

یــک از ایــن کمبــود هــا وجــود نــدارد، -و بــه 

همیــن دلیــل اســت کــه ایــن مــورد، ارزش مطالعــه 

و پژوهــش را پیــدا می کنــد- در حالــی کــه بــا کمــی 

ــاالت  ــروز و ح ــات ام ــص در کلم ــق و تفح تحقی

ــی  ــل اصل ــه دلی ــده، ب ــر ش ــرد ذک ــروز ف ــی دی درون

ــم. ــی میبری ــش پ ــن گرای ای

افــرادی ماننــد شــیخ عبــاس، بــه صــورت ناخود 

آگاه و در واقــع غیــر ارادی، معتقــد بــه حرکــت 

ــل  ــن دلی ــه ای ــوند ب ــال آن می ش ــی و امث ــه یمان وفرق

کــه ایــن نــوع فرقــه هــا، کمبــود درونــی روحیشــان 

ــی  ــش درون ــه آرام ــان را ب ــد و ایش ــران می کن را جب

موقــت میرســاند.

ــه توجــه داشــت کــه در ایــن  ــه ایــن نکت ــد ب )بای

نوشــتار، اصــل بــر راســتگو بــودن و در نتیجــه 

ــت( ــده اس ــته ش ــراد گذاش ــن اف ــودن ای ــرض نب مغ

مســلمًا شــیخ عبــاس بــه صــورت آنــی ودفعــی 
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ــکل  ــن مش ــار ای ــدود، دچ ــد روز مح ــی چن و در ط

روحــی نشــده و جــذب شــدن وی بــه دلیــل ســالها 

ــا ایــن اعتقــاد درونــی بــوده اســت. درگیــری ب

کار بــا ارزشــی کــه شــیخ عبــاس انجــام داده ایــن 

اســت کــه در بیــن دوســتان خــود از زندگــی گذشــته 

وحــاالت درونــی اش پــرده برداشــته و همیــن امــر 

موجبــات نیــل بــه جــواب ســوال مذکــور در مــورد 

وی را فراهــم آورده اســت، چــرا کــه بــرای تحلیــل 

ــناخت  ــدون ش ــوان ب ــف، نمیت ــراد مختل ــکار اف اف

ــران  ــال دیگ ــل و ق ــتناد قی ــه اس ــا ب ــرد و ی ــدام ک اق

ــرد در  ــود ف ــات خ ــه اعتراف ــا ب ــت و ی ــه گرف نتیج

فضایــی کــه در آن احســاس امنیــت روانــی نمیکنــد 

تمســک جســت، بلکــه بــرای تحلیــل درســت بایــد 

فــرد را در فضایــی امــن از نظــر خــودش و بــا 

افــرادی دوســت وخیرخــواه از نــگاه خــودش قــرار 

داد و ایــن مهــم در فایــل هــای صوتــی ضبــط شــده 

ــاس، محقــق  از طــرف دوســتان و انصــار شــیخ عب

شــده اســت.

امــا مشــکل وکمبــود شــیخ عبــاس، بــی تردیــد 

هــوش و اســتعداد نســبی او و عــدم تهذیــب اخاقی 

متناســب بــا ایــن هــوش و اســتعداد می باشــد.

هوشــی کــه در طــول ســالهای متمــادی، نگاهــی 

از بــاال بــه پاییــن بــه وی داده اســت بــه ایــن معنــی 

کــه هیــچ فــردی از موجودیــن وحتــی ســابقین، بــه 

ــت  ــیده اس ــتعداد نرس ــوش واس ــه از ه ــن درج ای

ــورت  ــه ص ــادی ب ــن اعتق ــه چنی ــد الزم ــی تردی وب

طبیعــی، حــّب بــروز و ظهــور در بیــن مجتمــع 

موجــود می باشــد.

 شــواهدی کــه بــر ایــن مطلــب از زندگــی 

گذشــته شــیخ عبــاس داللــت دارد بــه عنــوان نمونــه 

عبارتنــد از:

عمامــه بســیار بــزرگ و غیــر متعــارف   *

در بیــن حوزویــان در ابتــدای ســال دوم و ســوم 

ــای  ــه معن ــاس، ب ــیخ عب ــم ش ــه زع ــه ب ــی، ک طلبگ
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علــم و درک خیلــی خیلــی بــاالی فــرد معمــم 

ــن  ــد ای ــزرگ میتوان ــه ب ــن عمام ــا ای ــد و ب می باش

ــس در  ــا بالعک ــد ام ــران بفهمان ــه دیگ ــب را ب مطل

ــط  ــان توس ــخر ایش ــث تمس ــوارد باع ــیاری از م بس

صوتــی  فایــل  در  )موجــود  می شــد.  دیگــران 

شــخصی( ومشــاهدات 

اعتــراض لفظــی شــدید و پرخاشــگرانه ای   *

ــوزه  ــر کل ح ــه مدی ــوزه! ب ــال دوم ح ــدای س در ابت

هــای علمیــه! در آن زمــان -کــه خــود بــه شــخصه 

شــاهد آن بــودم- بــه ایــن بهانــه کــه کتــب حــوزوی 

موجــود، بــه هیــچ وجــه بــار علمــی مناســب 

ــب  ــه کت ــت ک ــه اس ــوزه علمی ــر ح ــد و ب را ندارن

تخصصــی و ســطح بــاالی مناســب جایگزیــن آنهــا 

ــخصی( ــاهدات ش ــوند. )مش ش

ــدازه در  ــد ان ــی ح ــرر و ب ــای مک ــن ه طع  *

ــه  ــًا ب ــده، تقریب ــط ش ــی ضب ــای صوت ــل ه ــن فای بی

ــی و  ــطح علم ــورد س ــود در م ــع موج ــام مراج تم

ــدم  ــی ع ــان و حت ــک از ایش ــر ی ــن ه ــی پایی معرفت

ــای  ــر علم ــوی در اکث ــی از تق ــدار مقبول ــود مق وج

ــات  ــی اثب ــت در پ ــه صراح ــه ب ــهور، ک ــاق مش اخ

ایــن نکتــه اســت کــه بــه دیگــران بفهمانــد: )مــن از 

ــد  ــی در ح ــما حت ــم و ش ــتر میفهم ــما بیش ــام ش تم

ــل  ــود در فای ــتید !(  )موج ــم نیس ــن ه ــا م ــه ب مباحث

ــی( صوت

ــان  ــی در هم ــرای یمان ــغ ب ــه تبلی ــروع ب ش  *

ســاعات اولیــه رســیدن بــه خیمــه اصحــاب یمانــی 

ــنایی  ــل از آش ــی قب ــش وحت ــان آوردن ــل از ایم قب

ــماعیل!  ــد اس ــاب احم ــتندات اصح ــا مس ــه ب اولی

ــی( ــل صوت ــود در فای )موج

تعلیــم بــزرگان و ریــش ســفیدان موجــود   *

ایمــان  اول  روز  در  یمانــی  اصحــاب  خیمــه  در 

ــان از  ــد ایش ــین و تمجی ــه تحس ــش و در نتیج آوردن

علمیــت شــیخ عبــاس!  )موجــود در فایــل صوتــی(

منحــرف بــودن تمــام طــاب مدرســه   *
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ــا  ــه اتفاق ــر ک ــر از دو نف ــه غی ــش ب ــل تحصیل مح

تنهــا همــان دو نفــر هــم انصــار شــدند! )موجــود در 

ــی( ــل صوت فای

ســبز بــودن خــودش و چنــد نفــر انگشــت   *

ــا،  ــود در روی ــه ی موج ــزاران طلب ــن ه ــمار از بی ش

کــه همــه آبــی و ســفیانی بودنــد! )موجــود در فایــل 

ــی( صوت

بــرای  ملکــوت!  دربهــای  شــدن  بــاز   *

ــه  ــه مرتب ــیدن ب ــی رس ــن یعن ــودش! )ای ــخص خ ش

ــه  ــیدن ب ــای رس ــه معن ــن ب ــم و ای ــرت ابراهی حض

مقــام امامــت اســت!(  )موجــود در فایــل صوتــی(

و.....  *

و ریشه مشکل همینجاست:

اوالً: اعتقــاد بــه ایــن کــه: از همــه وهمــه بیشــتر 

میفهمــم!

وثانیــًا: ســعی در ایــن کــه بــه دیگــران بفهمانــد: 

مــن از تمــام افــراد بیشــتر میفهمــم!

ــرورش  ــن او پ ــالها در ذه ــاد س ــن دو اعتق و ای

ــرد و  ــچ ف ــد هی ــر می کن ــه فک ــی ک ــا جای ــه، ت یافت

کتابــی وجــود نــدارد تــا بــه ســواالت ذهــن برتــر او 

پاســخ داده و باالتــر از او فکــر کنــد تــا شــاید بتوانــد 

ــد. ــع کن ــود او قان ــه وج ــود را ب خ

ــه  ــه ائم ــد ب ــن و معتق ــردی متدی ــی او ف از طرف

ــم  ــه عل ــد ک ــت و میدان ــام اس ــم الس ــار علیه اطه

ــدود  ــه نامح ــدا و در نتیج ــم خ ــه عل ــل ب ــه متص ائم

می باشــد.

ــردی  ــای ف ــا ادع ــه ب ــود ک ــن می ش ــه ای و نتیج

بــه امامــت و علــم الهــی، گمشــده خویــش را پیــدا 

کــرده، و بــه خوشــبینانه تریــن فــرض، ذهــن درونــی 

ــد  ــدا می کن ــی پی ــود آگاه، راه ــورت ناخ ــه ص او ب

ــد  ــران کن ــود را جب ــاء و کمب ــن خ ــا بتوانــد ای ت

ــود  ــت می ش ــام ثاب ــن ام ــه ای ــاد ب ــا اعتق ــه ب ــرا ک چ

کــه فقــط امــام و علــم امامــت اســت کــه قــادر بــه 

ــد. ــهایش می باش ــه پرسش ــخگویی ب پاس
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در واقــع ذهــن او، قبــل از خوانــدن کتــاب هــای 

ــدا  ــت وی پی ــه امام ــاد ب ــی، اعتق ــه یمان ــب ب منتس

ــاء و  ــورت، خ ــر اینص ــرا در غی ــت، زی ــرده اس ک

ــد  ــی میمان ــود باق ــوت خ ــه ق ــه ب ــش گفت ــود پی کمب

ــد. ــدا نمیکن ــی از آن پی ورهای

بــه عبــارت دیگــر شــیخ عبــاس بــا ایمانــش بــه 

احمــد الحســن از درون فریــاد میزنــد کــه فقــط امــام 

وعلــم امامــت اســت کــه از مــن و علــم مــن باالتــر 

اســت و بــس!

ــه  ــر ارادی ب ــوداگاه و غی ــورت ناخ ــه ص ــس ب پ

او ایمــان مــی آورد و تــازه بعــد از آن شــروع بــه 

خوانــدن کتــاب هــای امــام خــود می کنــد، جالــب 

اینجاســت کــه بــه گفتــه خــود شــیخ عبــاس، همــان 

کتابچــه هــای اولیــه کــه حــاوی علــم امامــت اســت 

ــه  ــداری مطالع ــد از مق ــد وبع ــا نمیخوان ــا انته را ت

تشــنگی علمیــش ارضــا می شــود و کتــاب هــا 

ــن او  ــع ذه ــه در واق ــی ک ــد، در حال ــا می کن را ره

ــم  ــه ه ــد صفح ــدن آن چن ــه خوان ــازی ب ــدا نی از ابت

ــت! ــده اس نمیدی

راه حل پیشگیرانه: 
ــاید  ــگان، ش ــگران و فرهیخت ــورد پژوهش در م

بتــوان طلبــه ودانشــجوی علــوم مختلــف را در ابتــدا 

بــه چنــد دســته تقســیم کــرد:

فــرد بــا اســتعداد کــه بــه دلیــل عــدم تهذیــب بــه 

علــم و اســتعداد خــود متکــی و مغــرور اســت.

ــع  ــا تواض ــده و ب ــب ش ــتعداد تهذی ــا اس ــرد ب ف

ــان  ــه ی هم ــده ونتیج ــه زایی ــزون ک ــی روز اف حقیق

ــت. ــب اس تهذی

فــرد کــم اســتعدادی کــه بــه دلیــل عــدم تهذیــب 

ــرق  ــه ط ــود ب ــی خ ــود علم ــران کمب ــعی در جب س

ــی دارد. ــر اخاق ــف غی مختل

ــی کــه ســعی در  فــرد کــم اســتعدادی امــا مهّذب

ــا تــاش و کوشــش  ــود علمــی خــود ب ــران کمب جب

ــل دارد. و توس
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ــئله از  ــن مس ــر ای ــد ب ــب وتاکی ــرورت تهذی ض

همــان ابتــدای طلبگــی روشــن اســت، بدیــن معنــا 

کــه بــرای طلبــه وحتــی دانشــجو از ابتــدای تحصیــل 

روشــن شــود کــه هــر درجــه از علمیــت در ایــن راه، 

بایــد باعــث تواضــع علمــی و عملــی بیشــتر در بیــن 

ــا کــه  ــه ایــن معن ــه مــردم شــود، ب مــردم و نســبت ب

طلبــه هــر چــه عالــم تــر شــود بایــد یقیــن بیشــتری به 

نقــص درونــی خــود پیــدا کنــد و بدانــد کــه همیشــه 

ــر از او  ــر و عمیقت ــتر وبهت ــه بیش ــانی ک ــتند کس هس

ــد. میفهمن

ــدارد و  ــد علــم مســتقلی ن فــردی کــه اوالً میدان

ثانیــًا عقــده ای نیــز بــرای معــروف شــدن و مشــهور 

شــدن نــدارد، ســراغ ایــن نــوع افــکار وعقایــد نرفتــه 

ونخواهــد رفــت، زیــرا نمــی خواهــد بــه خــودش و 

دیگــران ثابــت کنــد کــه از همــه باالتــر اســت !

ــه  ــتعداد ب ــم اس ــاب ک ــورد ط ــر در م ــن ام ای

ــن  ــت ای ــرا کمّی ــد، زی ــوه می کن ــتر جل ــب بیش مرات

افــراد بیشــتر از گــروه اول بــوده و احتمــال گرایــش 

ایشــان بــه اینچنیــن فرقــه هایــی بــا توجــه بــه وجــود 

ــب  ــه مرات ــود ب ــی خ ــتر در زندگ ــای بیش ــود ه کمب

بیشــتر می باشــد.

ــد  ــروری مینمای ــه  ض ــن نکت ــر ای ــت ذک  در نهای

ــل  ــا قب ــا، مدته ــه ه ــه فرق ــن گون ــه ای ــان ب ــه ایم ک

از شــنیدن دالیــل ایــن فِــَرق، بــه دلیــل وجــود 

و  تهذیبــی   اجتماعــی،  شــخصیتی،  کمبودهــای 

ــراد  ــا... در اف ــی ی ــا سیاس ــردی ی ــی ف ــا نارضایت ی

می باشــد و تنهــا بــروز وظهــور ایــن ایمــان، در 

ــاق  ــف اتف ــه هــای مختل ــا فرق ــورد ب ــان برخ زم

. فتــد می ا

پ ن: متــن فــوق صرفــًا برداشــتی شــخصی 

ــت  ــه جه ــوده و ب ــر ب ــورد نظ ــرد م ــت ف از وضعی

مجادلــه و رّد و اثبــات نــگارش نشــده اســت. 

والله العالم
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سید محمد علوی
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ضمیمه 2:

تهم المم زوع

التناقض والتهافت في کتاب )وهم اإللحاد(! 
)1(

کتــاب وهــم  فــي  اســماعیل  أحمــد  یقــول 

 :43 صفحــة  األول  الفصــل  اإللحــاد 

ــرد  ــابهة ل ــة المتش ــات القرآنی ــم اآلی ....  ایراده

نظریــة علمیــة - مثبتــة بأدلــة علمیــة - ال قیمــة 

ــًا،  ــى دینی ــاء وال حت ــاء األحی ــد علم ــه عن ــة ل علمی

فهــذه اآلیــات کلهــا ال تعــارض نظریــة التطــور 

ــع  ــن ال یجتم ــًا: إن الدی ــال مث ــي لیق ــکل قطع بش

مــع نظریــة التطــور، فمثــًا قولهــم: »إن بدایــة خلــق 

اإلنســان مــن طیــن« وایرادهــم اآلیــات القرآنیــة فــي 

ذلــك یمکــن أن یــرد علیــه ببســاطة إنهــا فــي خلــق 

ــة  ــي الجن ــي کان ف ــق الطین ــث إن الخل ــه؛ حی نفس

کمــا فــي اآلیــات القرآنیــة نفســها التــي تذکــر قصــة 

الخلــق، وأیضــًا ذکــر هــذا فــي الروایــات، والجنــة 

ــذا  ــًا که ــمانیًا مادی ــًا جس ــس عالم ــس ولی ــم أنف عال

اللــه.  العالــم، وهــذه مســألة ســنبینها إن شــاء 

کذلــك یمکــن أن یــرد بــأن خلــق اإلنســان بــدأ منــذ 

ــن  ــى أو البروتی ــة األول ــة الجینی ــه الخریط ــق الل خل

األول القابــل للنســخ؛ حیــث إنــه خلــق مــن المــواد 

الکیمیائیــة المتوفــرة فــي هــذه األرض أو فــي ترابهــا 

أو مــن جزیئــات الصلصــال، وبهــذا یصــدق أن 

ــن  ــراب وم ــن ت ــن وم ــن طی ــان م ــق اإلنس ــه خل الل
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ــدف  ــو ه ــان ه ــن األرض؛ ألن اإلنس ــال وم صلص

الخلــق المــراد الوصــول إلیــه، فاآلیــات التــي 

تتکلــم عــن خلــق آدم مــن طیــن وتــراب یمکــن أن 

ــًا. ــور تمام ــق للتط ــه مواف ــم بوج تفه

ولکن یقول في الفصل الثالث صفحة 134 من 
نفس الکتاب:

ــَه اْصَطَفــى َآَدَم(:بمــا أن آدم× هــو  ....  )إِنَّ اللَّ

ــن  ــا یمک ــى ف ــماء األول ــي الس ــان األول ف اإلنس

االصطفــاء  ألن  اْصُطفیــت؛  نفَســه  إنَّ  ُیقــال:  أن 

ال بــد أن یکــون مــن مجموعــة، فــا یمکــن أن 

ینطبــق هــذا االصطفــاء إال علــى الجســم األرضــي 

ــاه أّن  ــذا معن ــس آدم×، وه ــه نف ــت ب ــذي اتصل ال

ــن  ــوا موجودی ــن کان ــن آخری ــًا ارضیی ــاك خلق هن

واصطفــى اللــه جســَم آدم مــن هــؤالء أشــباه الناس، 

فاالصطفــاء ال یکــون إاّل مــن المماثل، وآدم کجســْم 

ــت  ــى بث ــة أول ــس آدمی ــم وکنف ــد بینه ــن ول ــبه م یش

ــم.  ــَي منه ــه اصُطف ــول إن ــه ق ــدق علی ــم، یص بینه

ــات  ــة المخلوق ــن بقی ــاء آدم م ــول إنَّ اصطف ــا الق أّم

ــك  ــول إن ــى أن تق ــا معن ــتقیم، فم ــذا کام ال یس فه

ــن  ــة م ــن مجموع ــن بی ــانیًا م ــردًا إنس ــت ف اصطفی

الســباع و البقــر و الحمیر..الــخ، هــل هــذا الــکام 

ــم؟!! ــه حکی ــق ب ــى ینط ــى؟ أو حت ــه معن ل

بعض التناقضات والتهافتات في هذین العبارتین:
ــم أنفــس  ــة عال ــة )والجن ــي البدای یقــول ف  -1

العالــم(  کهــذا  مادیــًا  جســمانیًا  عالمــًا  ولیــس 

ویصــرح بــأّن آدم علیــه الســام لــم یکــن فــي بدایــة 

ــض  ــال ینق ــم، والح ــه جس ــة ل ــي الجن ــه وف خلق

ــون  ــاء ال یک ــة )فاالصطف ــارة الثانی ــي العب ــه ف کام

ــه  ــن خلق ــأّن آدم حی ــرح ب ــل( ویص ــن المماث إاّل م

وإصطفائــه کان لــه جســم مــادي حتــی یصــدق 

ــن  ــن المماثلی ــه إصطفــی آدم مــن بی ــأن الل القــول ب

ــه، وهــل هــذا إاّل تهافــت وتناقــض صریــح، فمــا  ل

ــون؟! ــف تحکم ــم کی لک

ــن لحــّل  ــی إحتمالی فــي کامــه یذهــب إل  -2
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ــب  ــا یذه ــن وم ــن طی ــة م ــة القرآنی ــئلة الخلق مس

إلیــه مــن التطــور، والمفــروض لــه إذا کان إبــن 

باواســطة،  اإلمــام  مــن  علومــه  ویأخــذ  إمــام 

ــق  ــح والح ــال الصحی ــل اإلحتم ــي ینق ــه اللدن بعلم

ــئلة  ــّل مس ــدة لح ــاالت العدی ــبث باإلحتم وال یتش

واحــدة؟ وهــذا النــوع مــن األســلوب مــا یســتعمله 

ــث و  ــدة المباح ــي ع ــن، ف ــد الحس ــي أحم المدع

ــا! ــة عنه ــدر اإلجاب ــي ال یق ــائل الت المس

ــن  ــون م ــّد أن یک ــاء الب ــول أّن اإلصطف یق  -3

بیــن المماثلیــن والحــال اللــه جــّل جالــه إصطفــی 

نبیــه األعظــم مــن بیــن جمیــع خلقــه وســماه 

المصطفــی، ولکــن بنــاء علــی مــا یقولــه المدعــي، 

ــن  ــن بی ــم م ــه األعظ ــی نبّی ــه إصطف ــأّن الل ــزم ب یل

ــي  ــلم ف ــه أّي مس ــا ال یقبل ــذا م ــط وه ــاس فق الن

ــل  ــن أه ــرة م ــات متوات ــد وردت روای ــم وق العال

ــة  ــذه النظری ــل ه ــي مقاب ــام ف ــم الس ــت علیه البی

ــي  ــان األول ف ــو اإلنس ــا أن آدم× ه ــة )بم البائس

الســماء األولــى فــا یمکــن أن ُیقــال: إنَّ نفَســه 

اْصُطفیــت؛ ألن االصطفــاء ال بــد أن یکــون مــن 

ــی  ــد صل ــاء محم ــول إنَّ اصطف ــا الق ــة( أّم مجموع

اللــه علیــه وآلــه مــن بقیــة المخلوقــات، فهــذا کام 

ال یســتقیم!! 
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)والدة آدم وحواء علیهما السالم من أبوین من 
النسناس!(

ــه  ــي کتاب ــماعیل ف ــد إس ــي أحم ــبث المدع یتش

ــه  ــر علی ــام الباق ــن اإلم ــة ع ــاد بروای ــم اإللح وه

ــة أرواح:  ــاء خمس ــاء واألوصی ــأن لألنبی ــام، ب الس

ــاة وروح  ــان وروح الحی ــدس وروح اإلیم روح الق

تتمــة  فــي  ویقــول  الشــهوة....  وروح  القــوة 

ــلب  ــان أو تس ــه روح اإلیم ــس ل ــن لی ــه: )فم کام

ــة  ــة أرواح أو ثاث ــه ثاث ــی ل ــان تبق ــه روح اإلیم من

ــس  ــات أنف ــس جه ــي نف ــذه ه ــروح وه ــات لل جه

الحیوانــات فــا تکــون لــه میــزه عــن القــردة 

ــد  ــة 142( وبع ــاد صفح ــم اإللح ــر. وه والخنازی

ذلــک یثبــت وفقــًا لنظریــة التطــور، بــأن اللــه أنــزل 

آدم علیــه الســام مــن الجنــة وبقــي آدم مأتیــن عــام 

ــة  ــي )صفح ــه المثال ــي بدن ــن ف ــه ولک ــوا الل یدع

ــه  ــون وفی ــي کان یتک ــمه األرض ــن جس 155( ولک

األرواح الثاثــة الحیوانیــة، دون روح القــدس وروح 

ــوا  ــا اْهبُِط ــه: ))ُقْلنَ ــا نص ــول م ــث یق ــان حی اإلیم

ــَع  ــْن َتبِ ــًدى َفَم ــي ُه ــْم ِمنِّ ــا َیْأتَِینَُّک ــا َفإِمَّ ــا َجِمیًع ِمنَْه

ــوَن (: أي  ــْم َیْحَزُن ــْم َواَل ُه ــَا َخــْوٌف َعَلْیِه ــَداَي َف ُه

أّن النَْفــس التــي ُخِلقــت مــن الطیــن المرفــوع إلــى 

ــي  ــٍم حیوان ــل بجس ــت لتتص ــى ُاهبِط ــماء األول الس

ــي  ــا األرض ــم امتحانه ــتقبالها و یت ــا الس ــٍن مهًی معی

ــه  ــا ُیثبت ــع م ــارض م ــذا ال یتع ــه، وه ــا أراد الل کم

ــوع  ــة التطــور وأصــل الن ــاء مــن نظری علمــاء األحی

ــة  ــع نظری ــق م ــو متواف ــوص، فه ــاني بالخص اإلنس

ــاء.  ــور واالرتق التط

فــا إشــکال أن یکــون هنــاك کائــن حــّي ترّقــى 

مــن الطیــن والمــاء حتــى وصــل إلــى ترکیــٍب 

جســمانيٍّ حیوانــي لــه األرواح الثاثــة األولــى 

ــس  ــّث نْف ــم ُتب ــهوة(، ث ــوة والش ــاة و الق )روح الحی
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ــن  ــذا الکائ ــاملٌة له ــٌة ش ــل نقل ــه لَتحُص آدم× فی

ــة  ــانیة النَبِوی ــى اإلنس ــة إل ــة والبهیمی ــن الحیوانّی م

الّرســالیة و ثقافتهــا و ِقَیمهــا األخاقیــة الّراقیــة، 

ــة  ــر فــي نفــس الوقــت القفــزة الحضاری وهــذا یفّس

و الثقافّیــة التــي بــدأت فــي أرض ســومر قبــل آالف 

ــا. صفحــة  ــوالً علمًی الســنین تفســیًرا معقــوالً و مقب

 )152

ولکــن هــذا الجســم الحیوانــي مــن أیــن جــاء؟ 

یجیــب المدعــي أحمــد الحســن عــن هــذا الســؤال 

ــم آدم  ــوالدة جس ــا ب ــّرح فیه ــة ویص ــه التالی بعبارت

ــش  ــذي کان یعی ــبه آدم ال ــناس )ش ــن نس ــواء م وح

قبــل خلــق آدم وهــذا مــا أثبتــه المدعــي فــي نفــس 

ــماوي  ــف الس ــمهما اللطی ــوق جس ــاب( ولح الکت

ــم  ــي: )ث ــمهما األرض ــی جس ــوالدة إل ــذه ال ــد ه بع

شــاء اللــه ســبحاَنُه وتعالــى أن ُیوصلهمــا بجســدین 

ــابق  ــا الس ــن حالهم ــا ع ــن و ُیْغِفلهم ــن ارضیی مادیی

ــد  ــن بع ــباه اآلدمیی ــن أش ــدا م ــان، فُولِ ــّم االمتح لیتِ

أن تهّیــأت أجســام هــؤالء األقــوام الســتقبال نفــٍس 

ــدرة  ــم الق ــًا لدیه ــت أیض ــس آدم×، وأصبح کنف

ــیصلهم  ــذي س ــي ال ــاغ اإلله ــتقبال الب ــى اس عل

عــن طریــق آدم× الــذي ولــد فیهــم وُبِعــث فیهــم. 

ــة 153( صفح

وهــذا یعنــي والــد ووالــدة آدم وحــواء مــن 

النســناس الذیــن هــم بإعتــراف المدعــي فــي نفــس 

ــذا  ــرر ه ــا یک ــه کم ــن بالل ــن الکافری ــاب، م الکت

اإلدعــاء الســخیف ویؤکــد علیــه: )رفعــت المائکــة 

ــه  ــا الل ــا أمره ــماء کم ــى الس ــن األرض إل ــة م طین

ــى  ــماء األول ــي الس ــورة آدم× ف ــا ص ــق منه وخل

ــق آدم× أو  ــروح، فخل ــا ال ــت فیه ــم نفخ ــن ث وم

ــة آدم×«  ــى »جن ــماء األول ــي الس ــس آدم× ف نف

ثــم تمــت مشــیئة اللــه بــأن ینــزل آدم× إلــى 

ــذا  ــى األرض وک ــه إل ــت نفس ــزل أو نزل األرض ون

ــه  ــت نفس ــم بقی ــن ث ــام(، وم ــا الس ــواء )علیه ح

تحــوم فــي األرض وتنتقــل فیهــا وأدى أعمــاالً 
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ــد  ــر العه ــاؤه بحج ــا: لق ــا؛ منه ــد أن یؤدیه کان الب

وحملــه، ومنهــا: اســتغفار آدم وطوافــه حــول البیــت 

هــو وحــواء، وبقــي عــل هــذا الحــال نفســًا تنتقــل 

ــل  ــه أن تتص ــاء الل ــى ش ــي األرض حت ــوم ف وتح

بجســد َوُولـِـَد هــذا الجســد وهــو یحمــل نفــس أول 

إنســان علــى هــذه األرض وکــذا حصــل مــع حــواء 

)علیهــا الســام(. صفحــة 154( ولــم أفهــم کیــف 

ــة  ــي الجن ــادي ف ــم الم ــون الجس ــتحیل أن یک یس

ــي  ــم المثال ــش الجس ــتحیل أن یعی ــة والیس الدنیوی

اللطیــف فــي األرض، فاللــه الــذي یقــدر علــی مثــل 

ــک؟!! ــل ذل ــی مث ــدر عل ــذا، ال یق ه

ــأّن  ــیعة ب ــد الش ــت عن ــو ثاب ــا ه ــی م ــة عل إضاف

ــر  ــث وکاف ــن خبی ــدوا م ــم یتول ــة ل ــاء واألئم األنبی

ــناس!!! ــن النس ــًا ع ــم، فض وظال

)إشتبه في إدعائه باإلمامة والعلم اللدني من 
أبیه!!!(

ینقــل فــي کتابــه  المدعــي أحمــد الحســن 

الموســوم بوهــم اإللحــاد، روایتیــن متعارضیــن 

مــن حیــث المنطــوق والمفهــوم ویتمســک بکلیهمــا 

ــّد أن  ــارض الب ــود التع ــال لوج ــا، والح ویؤیدهم

ینکــر أحــد هذیــن الروایتیــن ویتمســک باألخــری:

ــي  ــد الجعفــي، عــن أب ــن یزی ــر ب عــن جاب  -1 

ــه،  ــن الحســین، عــن أبی ــي ب ــن عل جعفــر محمــد ب

عــن آبائــه^ عــن علــي أمیــر المؤمنیــن× قــال: 

ــده  ــًا بی ــق خلق ــى أراد أن یخُل ــارك وتعال ــه تب ]إن الل

وذلــك بعــد مــا مضــى مــن الجــّن والنّســناس 

فــي األرض ســبعة آالف ســنة، وکان مــن شــأنه 

خلــق آدم کشــط عــن أطبــاق الســماوات، قــال 
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ــي  ــن خْلق ــل األرض م ــى أه ــروا إل ــة: أنظ للمائک

مــن الجــّن والنســناس، فلمــا رأوا مــا یعملــون 

فیهــا مــن المعاصــي وســفك الدمــاء والفســاد فــي 

ــوا  ــم وغِضب ــك علیه ــم ذل ــق َعُظ ــر الح األرض بغی

وتأســفوا علــى أهــل األرض ولــم یملکــوا غضبهــم، 

قالــوا: ربنــا إنــك أنــت العزیــز القــادر الجبــار 

ــف  ــك الضعی ــذا خلق ــأن وه ــم الش ــر العظی القاه

ــك  ــون برزق ــك ویعیش ــي قبضت ــون ف ــل یتقلب الذلی

ویســتمتعون بعافیتــك وهــم یعصونــك بمثــل هــذه 

الذنــوب العظــام ال تأســف علیهــم وال تغضــب وال 

تنتقــم لنفســك لمــا تســمع منهــم وتــرى وقــد عظــم 

ــك. ــاه فی ــا وأکبرن ــك علین ذل

ــال  ــة، ق ــن المائک ــك م ــمع ذل ــا س ــال: فلم ق

ــًة  ــون ُحّج ــًة( یک ــي اأْلَْرِض َخِلیَف ــٌل فِ ــي جاِع )إِنِّ

ــة:  ــت المائک ــي، فقال ــى َخْلق ــي عل ــي أرض ــي ف ل

ــا  ــا( کم ــُد فِیه ــْن ُیْفِس ــا َم ــُل فِیه ــبحانك )َأَتْجَع س

ــفك  ــا س ــاء کم ــفکون الدم ــاّن ویس ــو الج ــد بن أفس

ــل  ــون، فاجع ــدون و یتباغض ــان ویتحاس ــو الج بن

ــض  ــد وال نتباغ ــا ال نتحاس ــا فإن ــة من ــك الخلیف ذل

وال نســفك الدمــاء، ونســبح بحمــدك ونقــدس لــك، 

ــُم مــا ال َتْعَلُمــوَن( إنــي  ــي َأْعَل قــال جــّل وعــّز: )إِنِّ

ــه  ــن ذریت ــل م ــدي وأجع ــًا بی ــق خلق ــد أن أخُل أری

ــن،  ــًة مهتدی ــن أئم ــاًدا صالحی ــلین وعب ــاء ومرس أنبی

وأجعلهــم خلفــاء علــى خلقي فــي أرضــي، ینهونهم 

عــن معصیتــي، وینذرونهــم مــن عذابــي، ویهدونهــم 

إلــى طاعتــي، ویســلکون بهــم طریــق ســبیلي، 

وأجعلهــم لــي حّجــًة علیهــم، وُأبیــد النّســناس مــن 

ــة 136( ــم...... )صفح ــا منه ــي وأطّهره أرض

ــى  ــا مض ــي م ــن ف ــم تک ــام ل »إن األح  -2

فــي أّول الخلــق وإنمــا حدثــت«، فقلــت: ومــا 

العّلــة فــي ذلــك؟ فقــال: »إن اللــه عــزَّ ذکــره بعــث 

رســواًل إلــى أهــل زمانــه فدعاهــم إلــى عبــادة اللــه 

ــا؟ فواللــه  ــا ذلــك فمــا لن ــوا: إن فعلن ــه، فقال وطاعت

ــال:  ــیرة، فق ــا عش ــااًل وال بأعّزن ــا م ــت بأکثرن ــا أن م
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إن أطعتمونــي أدخلکــم اللــه الجنـّـة وإن عصیتمونــي 

ــة ومــا  أدخلکــم اللــه إلــى النــار. فقالــوا: ومــا الجنّ

ــر  ــى نصی ــوا: مت ــك فقال ــم ذل ــف له ــار؟ فوص الن

ــا  ــد رأین ــوا: لق ــم. فقال ــال: إذا مّت ــك؟ فق ــى ذل إل

أمواتنــا صــاروا عظامــًا ورفاتــًا، فــازدادوا لــه تکذیبــًا 

ــم  ــل( فیه ــه )عزوج ــدث الل ــتخفافًا، فأح ــه اس وب

ــروا  ــا أنک ــا رأوا وم ــروه بم ــوه فأخب ــام، فأت األح

مــن ذلــك. فقــال: إن اللــه عــزَّ ذکــره أراد أن یحتــجَّ 

علیکــم بهــذا، هکــذا تکــون أرواحکــم إذا مّتــم، وإن 

ــى  ــاب حّت ــى عق ــر األرواح إل ــم تصی ــت أبدانک بلی

ــدان« ــث األب تبع

ــن ال  ــوم المذکوری ــة أن الق ــن الروای ــح م واض

ــماء  ــي بالس ــال الروح ــن االتص ــیئًا ع ــون ش یعرف

ــتوى  ــي بمس ــادة فه ــة وعب ــم دیان ــت لدیه ــو کان ول

دون المســتوى اآلدمــي الــذي نعرفــه بینمــا آدم نبــي 

ــه یعرفــون هــذه األمــور ویتوارثونهــا بینهــم،  وذریت

ــي آدم  ــن بن ــوم م ــرف ق ــتحیل أن ال یع ــن المس فم

بالرؤیــا لــو حتــى اجمــاالً وال یعرفــون بالجنــة 

والنــار ولــو اجمــاالً، وأن هنــاك مــن دعــا لهــا وهــو 

آدم واألوصیــاء، وهــذا یجعــل األمــر منحصــرًا 

بــآدم وأن القــوم الذیــن دعاهــم هــم قــوم ألول 

مــرة یدعــون لعبــادة اللــه ســبحانه بحســب المنهــج 

ــة 163( ــي. )صفح ــي اآلدم الدین

أوجه التناقض:
ــی  ــة األول ــي الروای ــّل ف ــّز وج ــه ع ــول الل یق

ــناس مــن أرضــي وأطّهرهــا  ــد النّس ــه )وُأبی لمائکت

ــناس  ــة النس ــال إلطاع ــي، ال مج ــذا یعن ــم( وه منه

العاصیــن فــي األرض للــه، بعــد خلــق الخلــق 

الجدیــد وأنبیائهــم وال وجــود لهــم فــي األرض 

یطّهــر األرض  بــأن  التعبیــر  أصــًا، حیــث ورد 

منهــم، والتطهیــر ال یکــون إاّل مــن النجاســات 

واألوســاخ ســواء أکان المادیــات أو المعنویــات، ال 

تطهیــر األرض مــن المؤمنیــن والموحدیــن، ولکــن 

ــة الثانیــة: )إن اللــه عــزَّ ذکــره بعــث  ورد فــي الروای
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رســواًل إلــى أهــل زمانــه فدعاهــم إلــى عبــادة اللــه 

ــد  ــوم یری ــون إاّل لق ــي ال یک ــث النب ــه( وبع وطاعت

ــم  ــن ل ــق وال لم ــراط الح ــی ص ــم إل ــه أن یهدیه الل

یــرد لهــم ذلــک بــل أراد أن یبیدهــم ویطهــر األرض 

ــم؟!! ــن وجوده م

ــب  ــد الکات ــي أحم ــتدّل المدع ــد إس ــذا وق ه

بهتیــن الروایتیــن إلثبــات موافقــة نظریــة التطــور مع 

النصــوص الدینیــة ومــع رّد أّي روایة منهما، ســیثبت 

عــدم وجــود الموافقــة بیــن نظریــة التطــور العلمیــة 

ــي یتمســک بهــا! ــة الت ــن النصــوص الدینی وبی

ــا  ــن وإّم ــد الروایتی ــک بأح ــتبه بالتمس ــا إش فإّم

ــوص  ــور والنص ــة التط ــه بموافق ــي إدعائ ــتبه ف إش

الدینیــة وإّمــا إشــتبه فــي إدعائــه باإلمامــة والوصایــة 

ــي...!!! ــتبه ف ــا إش ــه وأّم ــن أبی ــي م ــم اللدن والعل

واألظهر إشتبه في الکّل...!

والله العالم

محمد العلوي
قم المقدسة -  شهر ربیع األول 1440 هـ
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