بسم هللا الرحمن الرحیم
تاریخ0231/10/32 :
موضوع :پاسخ اجمالی به شبهه عدم والدت حضرت مهدی (ارواحنا فداه)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله
و الصالة علی رسول هللا و علی آله آل هللا السیما علی موالنا بقیة هللا و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء هللا
إلی یوم لقاء هللا الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما ک ّنا لنهتدی لوال أن هدانا هللا
خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت والیت سپاس میگوئیم و اعیاد شعبانیه به ویژه
میالد امام حسین (علیه السالم) سرور آزادگان و میالد مسعود حضرت بقیة هللا األعظم عصاره عالم
وجود حضرت مهدی را به همه شما عزیزان و گرامیان تبریک عرض میکنیم.
خدا را به آبروی این بزرگواران قسم میدهیم عیدی ما را فرج موفور السرور موالیمان حضرت ولی عصر
قرار بدهد با ذکر صلوات غراء.
لزوم پاسخگوئی به شبهات مهدویت
یکی از موضوعاتی که از دیرزمان مورد هجمه مخالفین و معاندین بوده ،موضوع مهدویت است .کمتر
موضوعی همانند مهدویت مورد عنایت پیغمبر اکرم و ائمه هدی بوده است ،به طوری که در قرآن بیش از
سیصد آیه از زبان معصومین تفسیر و تعویل به حضرت ولی عصر شده است.
همچنین قریب به چهار هزار روایت در منابع شیعه وسنی در رابطه با حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه)
آمده است .به همین اندازه از سوی مخالفین ،معاندین و منحرفین موضوع مهدویت مورد هجمه بوده و
شبهات زیادی در این محور مطرح کردهاند.

در مؤسسه مرکز ابحاث عقائدیة شبهاتی نسبت به شیعه جمع آورده شده که تعداد آن از مرز هشت
هزار شبهه گذشت .از میان این هشت هزار شبهه ،حدود پانصد و چهل مورد آن تنها در حوزه مهدویت
بود.
عزیزان شاید گفتن پانصد و چهل شبهه ساده باشد ،اما عمق مسئله نشان میدهد که مخالفین عقده و
کینه خاصی نسبت به قضیه مهدویت داشتهاند.
بناب راین یکی از وظایف سنگین ما پرداختن به فرهنگ مهدویت و پاسخگویی به شبهات معاندین،
مخالفین و منحرفین است.
ما در جلسات گذشته که در طول یک سال و اندی در خدمت شما گرامیان بودیم ،مباحثی مطرح شد و
عمدتا روی بعضی از منحرفین همانند «احمد الحسن» و امثال او مطالبی را تقدیم کردیم.
بنده امشب میخواهم با توجه به اینکه میالد حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) نزدیک است ،بخشی از
شبهاتی که عمدتا از ناحیه وهابیت در حوزه والدت حضرت ولی عصر آمده است برای عزیزان تقدیم کنم.
دو شبهه اساسی پیرامون حضرت مهدی (ارواحنا فداه)
در رابطه با والدت ،دو شبهه – به قول خودشان  -اساسی مطرح میکنند؛ شبهه اول اینکه اصال امام
حسن عسکری (علیه السالم) فرزندی نداشت و عقیم بوده است و آنچه شیعه ادعا میکند امام حسن
فرزندی به نام حضرت مهدی داشته است ،با واقعیت تاریخی سازگار نیست!
شبهه دوم اینکه بعد از شهادت امام حسن عسکری تمام میراث آن حضرت را تقسیم کردند و به دلیل
اینکه ایشان فرزندی نداشت ،برادرش «جعفر» معروف به «جعفر کذاب» تمام ماترک امام حسن
عسکری را برد .اگر حضرت فرزند و وارثی داشت ،نباید چنین اتفاقی میافتاد.

جالب است و من از عزیزان روحانی بزرگوار درخواست میکنم دقت کنند که در این زمینه به بعضی از
منابع شیعه همانند سخن «اشعری» در کتاب «فرق اسالمیه» و «نوبختی» در «فرقه شیعه» و چند
روایتی در کتاب «کافی» اشاره میکنند.
من تالش می کنم در این نیم ساعتی که مصدع اوقات شما هستم ،به این دو شبهه در هر دو محور به
صورت خالصه و فشرده بپردازم.
فایل پاورپوینت این مطالب هم در سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر موجود است .و دوستان
میتوانند به این سایت وارد شوند و این مطالب را دانلود کنند.
در رابطه با والدت حضرت مهدی (ارواحنا فداه) «ابن تیمیه حرانی» بزرگ نظریه پرداز وهابیت مطلبی
دارد که به حق این سخن ایشان برای رسوایی «ابن تیمیه» و طرفداران او کافی است .با توجه به ضرب
المثل "مشت نمونه خروار است" عمده شبهات وهابیت از این قماش است.
در کتاب «منهاج السنة» اثر «ابن تیمیه» که «عالمه امینی» آن را «منهاج البدعة» نام گذاری کرده
است ،جلد چهارم صفحه  18مطلبی وارد شده است .عزیزان خوب دقت کنند ،من برای آن دسته از
عزیزانی که عربی خوب بلد نیستند ،روایت را میخوانم و ترجمه میکنم.
الطبری ،وَ عَ ب ُد الباقی بن َقانع وَ َغیرُ ُهمَ ا من َأهل العلم ب َ
األن َساب
ُ
« َقد َذک َر مُ َحمَّ ُد ب ُ
َ
ن َجریر َّ َ
وَ ال َّتوَ اریخ»
مراد «محمد بن جریر طبری» صاحب کتاب «تاریخ الطبری» و متوفای  201هجری است« .عبد الباقی
بن قانع» شخصی مجهول است ،به طوری که حتی در کتب اهل سنت هم شرح حالی از او نیست.

َ
ن َعلی العَ سکری َلم یکن َل ُه َنسل وَ َال عَ قب»
نب َ
«أ َّن ال َح َس َ
امام حسن بن علی العسکری فرزند و عقبهای نداشت و عقیم بود.
منهاج السنة النبویة فی نقض کالم الشیعة القدریة ،المؤلف :تقی الدین أبو العباس أحمد بن عبد
الحلیم ابن تیمیة الحرانی الحنبلی الدمشقی (المتوفی 831 :هـ) ،المحقق :محمد رشاد سالم،
الناشر :جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة ،الطبعة :األولی 0011 ،هـ  0311 -م ،ج  ،0ص
 ،18باب کالم الرافضی علی محمد بن الحسن المهدی عندهم والرد علیه
«ابن تیمیه» از «محمد بن جریر طبری» این مطلب را نقل میکند .گفتنی است که «محمد بن جریر
طبری» دو کتاب مشهور به نامهای «تاریخ» و «تفسیر» دارد.
ما بارها تحدی کردیم که اگر کسی بتواند همچین مطلبی از «طبری» ولو با سند ضعیف برای ما بیاورد
که «طبری» گفته است امام حسن عسکری فرزندی نداشت ،ما حاضریم هر جایزهای که معین کند به
ایشان بدهیم .فراتر از آن اصال ما در این صورت از عقیده مهدویت دست برمیداریم!
ما حدود بیست و پنج سال است با این افراد بحث و جدل داریم ،هرگاه این بحث به میان آمده است
من از آنها خواستم این مطلب را از کتب «طبری» برای ما بیاورید .مگر «ابن تیمیه» ادعا نمیکند که
«محمد بن جریر طبری» گفته است:
َ
ن َعلی العَ سکری َلم یکن َل ُه َنسل وَ َال عَ قب»
نب َ
«أ َّن ال َح َس َ
آیا دروغ گفتن به این راحتی و سادگی است؟! جالب اینجاست که محقق کتاب «منهاج السنة» شخصی
به نام «دکتر محمد رشاد سالم» یکی از محققین پرآوازه وهابیت است .ایشان کتب زیادی ترجمه و
تحقیق کرده و به منابع تاریخی و روایی مسلط است.

ایشان متوجه دروغ «ابن تیمیه» شده و در پاورقی میگوید :عبارتی که «ابن تیمیه» از کتاب «محمد بن
جریر طبری» آورده است در کتاب ایشان نیست ،بلکه در کتاب «صلة التاریخ الطبری» است که آن هم
متعلق به «عریب بن سعد قرطبی» است.
«طبری» یک مورخ توانمند و پرآوازه است به طوری که نظرات او برای خیلی ها محترم است ،اما
«عریب بن سعد قرطبی» چهره شناخته شدهای نیست و خیلی از اهل سنت هم او را قبول ندارند.
محقق در اینجا خیانت دیگری کرده و میگوید:
َ
َ
ن ال َح َسن المَ هدی»
«أ َّن َر ُجال َزعَ مَ أ َّن ُه مُ َحمَّ ُد ب ُ
می گوید :شخصی ادعای مهدویت کرد و گفته :من محمد فرزند امام عسکری هستم و مهدی نام دارم.
عزیزان دقت کنید که دروغ در دروغ ،افترا در افترا و تدلیس در تدلیس است .مینویسد :شخصی آمد
ادعای مهدویت کرد و گفت که من حضرت مهدی هستم.
عزیزان دقت کنند که من کتاب «صلة التاریخ الطبری» اثر «عریب بن سعد قرطبی» را هم در اینجا
آوردم .در این کتاب وارد شده است:
«جاء رجل حسن البزة طیب الرائحة إلی باب غریب خال المقتدر»
سپس مینویسد:
«أنا رجل من ولد علی بن أبی طالب»
صلة تاریخ الطبری ،اسم المؤلف :عریب بن سعد القرطبی (المتوفی 213 :هـ) ،ج  ،0ص 20

در هیچ جای این کتاب وارد نشده است که بگوید من «محمد بن الحسن المهدی» هستم و ادعای
مهدویت کرده باشد .ببینید محقق با وجود اینکه اثبات میکند «ابن تیمیه» دروغ گفته است ،برای اینکه
سرپوشی روی دروغ او بگذارد چنین دروغ دیگری میگوید!!
ایشان «تاریخ طبری» را به «صلة تاریخ الطبری» تبدیل کرده است ،اما ادعا می کند:
َ
َ
ن ال َح َسن المَ هدی»
«أ َّن َر ُجال َزعَ مَ أ َّن ُه مُ َحمَّ ُد ب ُ
اما در این کتاب به جای این عبارت آمده است:
«أنا رجل من ولد علی بن أبی طالب»
شاید بگویم نود و نه درصد شبهاتی که وهابیت دارند ،عمدتا از همین قبیل است .آنها مطلبی را این
چنین دروغ منتشر میکنند و یک عده مریدان احمقی هم دارند که تصور میکنند گفتار «ابن تیمیه»
وحی مُ نزل است.
شما ببینید در کتبی که وهابیت از قبیل «قفاری»« ،دکتر سالوس»« ،عبدالرحمن دمشقیه»« ،عثمان
الخمیس» و دیگران نوشتهاند همگی مطلب را از «ابن تیمیه» نقل کردهاند.
آنها ادعا میکنند «ابن تیمیه» شیخ اإلسالم است و از قول «محمد بن جریر طبری» نقل میکند که
امام حسن عسکری فرزندی نداشت .این تمام داستان این آقایان است.
عزیزان دقت کنند کتاب «أصول مذهب الشیعة اإلثنی عشریة» یکی از کتابهایی است که بنده قبال هم
عرض کردم در سه جلد و رساله دکتری «قفاری» بود که در زمان «ملک فهد» رساله برتر کشور
عربستان سعودی شد.

این کتاب را در مقطع ارشد در سه سال متوالی کتاب درسی دانشگاه اسالمی مدینه قرار دادند .شاید
این کتاب سرآمد تمام کتابهای ضد شیعه است که در چهارده قرن نوشته شده است.
هرآنچه شبهاتی از قرن دوم و سوم هجری از «جاحظ» و «عبدالجبار معتزلی» و «ابن تیمیه» و دیگران
علیه شیعه بوده است ،نویسنده در این کتاب جمع کرده است.
به عالوه کار جدیدی که «قفاری» انجام داد این است که همانگونه که «شیخ مفید» و «سید مرتضی» و
«عالمه امینی» از کتب اهل سنت برای حقانیت شیعه استدالل کردهاند ،او از کتب شیعه روایاتی را
تقطیع کرده و برای حقانیت خود یا ایجاد شبهه مطرح کرده است.
او خودش در مقدمه میگوید" :من قبل از اینکه این کتاب را بنویسم تمام آثار شیعه را دیدم ،کتب اربعه
را دیدم« ،وسائل الشیعه» و «مستدرک» و «بحاراالنوار» را صفحه به صفحه مطالعه کردم ،با تعدادی از
علمای شیعه هم در پاکستان و بحرین بحث کردم سپس این کتاب را نوشتم".
تاکنون بعضی از عزیزان ما رسالهای در مقطع ارشد یا دکتری نوشتند که بعضی از این شبهات قفاری را
پاسخ دادند.
بنده قبال هم عرض کردم که آیت هللا فاضل لنکرانی (قدس هللا نفسه الزکیة) و آیت هللا شبیری زنجانی
حدود سالهای  0212یا  0210به بنده تکلیف کردند که بحثهای حوزوی خود را تعطیل کنید و به
شبهات این کتاب پاسخ بدهید.
ما هفت ،هشت سال شبانه روز تالش کردیم و با کتابی سه جلدی به نام «نقد اصول مذهب الشیعة
اإلثنی عشریة» پاسخ دادیم .اگر دوستان به سایت «مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر» مراجعه
کنند ،فایل این کتاب موجود است.

این کتاب جزو قویترین کتابهای ضد شیعه است ،اما ما در طول این هفت ،هشت سال که کار کردیم
نتوانستیم یک حرف درست و حسابی از حرفهای آنها پیدا کنیم تا انسان واقعا احساس کند که این
شبهه واقعیت و حقیقت دارد .در این کتاب جز دروغ گویی ،دروغ بافتن و فحاشی کردن چیز دیگری
ندیدیم.
بنده در این سه جلد کتاب که در جواب قفاری نوشتم ،تالش کردم کوچکترین توهینی به «قفاری» یا
اهل سنت نداشته باشم .چند تن از دوستانی که در زمینه گردآوری این کتاب با ما کار میکردند چند بار
با ما دعوا کردند که این شخص نسبت به علمای شیعه فحاشی کرده است ،اما شما مطالب نسبتا تندی
که ما مینویسیم را خط میزنید.
من در جواب گفتم :ما تربیت شده مکتب اهلبیت و غدیر هستیم ،اما آنها تربیت شده مکتب سقیفه و
«ابن تیمیه» هستند .از کوزه برون همان تراود که در اوست! اگر ما هم در برابر آنها توهین و فحاشی
کنیم ،چه تفاوتی میان ما و آنها وجود دارد؟!
در رابطه با قضیه مهدویت ،ایشان هم در جلد دوم این کتاب این بحث را مطرح میکند و بعد از امام
یازدهم چنین مینویسد:
«لم یر له خلف ،ولم یعرف له ولد ظاهر ،فاقتسم ما ظهر من میراثه أخوه جعفر وأمّ ه»
أصول مذهب الشیعة اإلمامیة اإلثنی عشریة  -عرض ونقد  ،-المؤلف :ناصر بن عبد هللا بن علی
القفاری ،دار النشر :بدون ،الطبعة :األولی 0000 ،هـ ،ج  ،3ص  ،131باب نشأة فکرة الغیبة عند
الشیعة االثنی عشریة وتطورها

به گفته او امام حسن عسکری فرزندی نداشت ،به همین خاطر برادرش به عنوان وارث َن َسبی و
همسرش به عنوان وارث َح َسبی اموال حضرت را میان خود تقسیم کردند.
«احسان الهی ظهیر» هم در کتاب «الشیعة و أهل البیت» همین تعابیر را مطرح میکند مبنی بر اینکه
اصال امام حسن عسکری فرزندی نداشتند.
عزیزان دقت کنند ما در رابطه با جواب ابتدا به َن َسب شناسان مشهور اهل سنت مراجعه میکنیم.
کسانی که انساب رسول گرامی اسالم را تا حضرت آدم و از رسول گرامی اسالم تا زمان خودشان را
نوشتند و معموال تمام شجرهها را مشخص کردند .عزیزان دقت کنند تا ببینیم حرفی که میزنند چقدر
واقعیت دارد.
نسابه مشهور «ابو نصر بخاری» یکی از اعالم قرن پنجم هجری است .او در کتاب «سر سلسلة العلویة»
در پاسخ به این سؤال که چرا «جعفر» را «جعفر کذاب» میگویند ،مینویسد :به جهت اینکه میراث
برادرش امام حسن عسکری را در برابر فرزند او حضرت حجت ادعا کرد .در حالیکه هیچ اشکالی در
نسب حضرت مهدی وجود ندارد.
«جعفر الكذاب ،وإنما تسمّ يه اإلمامية بذلك الدعائه ميراث أخيه الحسن دون ابنه القائم الحجة ،ال
طعن في نسبه»
سر السلسلة العلوية :الناشر :انتشارات الشريف الرضي ،ص 23ـ 01
حال مشاهده کنید «ابن تیمیه» این قضیه را با چه آب و تابی نقل میکند .باز نسابه مشهور «علی بن
محمد علوی» در کتاب «المجدی فی أنساب الطالبیین» مینویسد:

«ومات أبو محمد و ولده من نرجس معلوم عند خاصة أصحابه و ثقات أهله ...وامتحن
المؤمنون ،بل كافة الناس بغيبته»
المجدي في أنساب الطالبيین ،الناشر :مكتبة آية هللا المرعشي ـ قم ص021
نسابه سوم «ابن عنبه» که مشهور است و «عمدة الطالب» یکی از کتب معتبرشان است ،مینویسد:
«اإلمام أبو محمد الحسن العسكري  ...وهو والد اإلمام محمد المهدي صلوات هللا عليه ثاني عشر
األئمة عند اإلمامية»
عمدة الطالب ،الناشر :المطبعة الحيدرية ،النجف األشرف.ص033
نسابه هایی که اهل سنت در مورد حضرت ولی عصر آوردند را بیاوریم ،شاید مثنی
اگر ما بخواهیم همین ّ
هفتاد من کاغذ شود.
در مورد علمای بزرگ اهل سنت هم عزیزان دقت کنند کتابی است به نام «الیواقیت و الجواهر» اثر
«شعرانی» متوفای  381که مورد تأیید تمام مذاهب هم هست.
ایشان در این کتاب در مورد حضرت مهدی حرف میزند و می گوید" :والدت حضرت مهدی در شب
نیمه شعبان سال  322هجری هست ".ایشان که متوفای  381هجری است ،میگوید :در این سال که
سال  321هست ،عمر حضرت مهدی  811سال است.
«المهدي (ع) وهو من أوالد االمام حسن العسكري ومولده (ع) ليلة النصف من شعبان سنة 322
وهو باق إلى أن يجتمع بعيسى بن مريم (ع) فيكون عمره إلى وقتنا هذا وهو سنة  321سبعمائة
سنة وست سنين »
اليواقيت والجواهر؛ الشعرانی ،ج ، 3ص 038

آیا ایشان از این بهتر و واضحتر و روشنتر بیان کنند؟! ایشان هم والدت حضرت مهدی را بیان میکنند
و هم اینکه چند سال از عمر شریف حضرت ولی عصر گذشته است را بیان می کند.
«فخرالدین رازی» که امام المشککین است ،در کتاب «الشجرة المبارکة» مینویسد:
«أما الحسن العسكري اإلمام (ع) فله إبنان وبنتان ،أما اإلبنان فأحدهما صاحب الزمان عجل هللا
فرجه الشريف ،والثاني موسى درج في حياة أبيه وأم البنتان ففاطمة درجت في حياة أبيها ،وأم
موسى درجت أيضا»
امام حسن عسکری دارای دو پسر و دو دختر بوده است .یکی از آن دو پسر حضرت صاحب
الزمان (عجل هللا تعالی فرجه الشریف) و دیگری موسی نام دارد که در زمان حیات پدر از دنیا
رفته است .حضرت دو دختر به نامهای فاطمه و أم موسی داشتند که هر دو در زمان حیات امام
حسن عسکری از دنیا رفتند.
الشجرة المباركة في األنساب الطالبية؛ الفخر الرازی ،ص  81ـ 83
«ذهبی» که به یک عالم ناصبی مشهور است ،در کتاب «تاریخ اإلسالم» در وفیات  321تا 311
مینویسد:
«وأما ابنه محمد بن الحسن الذی یدعوه الرافضة القائم الخلف الحجة»
سپس قاطعانه مینویسد:
«فولد سنة ثمان وخمسین ،و قیل :سنة ست وخمسین»
ایشان در سال دویست و پنجاه و هشت متولد شد .بعضی معتقدند که ایشان در سال دویست و پنجاه و
شش متولد شد.

«عاش بعد أبیه سنتین ثم عدم ،ولم یعلم کیف مات .وأمه أم ولد»
حضرت دو سال بعد از وفات پدرش زنده بود ،اما بعد از آن دیگر معلوم نشد چه اتفاقی افتاد و
کسی از سرنوشت ایشان خبر ندارد.
تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واألعالم ،اسم المؤلف :شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان
الذهبی ،دار النشر :دار الکتاب العربی  -لبنان /بیروت  0018 -هـ  0318 -م ،الطبعة :األولی،
تحقیق :د .عمر عبد السالم تدمری ،ج  ،03ص  ،002باب  0حرف الحاء
او همچنی در کتاب «العبر فی خبر من غبر» میگوید:
«وهو خاتمة االثنی عشر»
و او پایان بخش امامان دوازده گانه است.
العبر فی خبر من غبر ،اسم المؤلف :شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبی ،دار
النشر :مطبعة حکومة الکویت  -الکویت  ،0310 -الطبعة :ط  ،3تحقیق :د .صالح الدین المنجد،
ج  ،3ص  ،28ح 323
همه بزرگان اهل سنت این قضیه را به صراحت نقل کردند« .ابن خلکان» مینویسد:
«کانت والدته یوم الجمعة منتصف شعبان سنة خمس وخمسین ومائتین»
وفیات األعیان و انباء أبناء الزمان ،اسم المؤلف :أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن
أبی بکر بن خلکان ،دار النشر :دار الثقافة  -لبنان ،تحقیق :احسان عباس ،ج  ،0ص  ،081باب
 213أبو القاسم المنتظر

آیا از این روشنتر بیان کنند؟! «صالح الدین صفوی» همین تعبیر را دارد« .ابو الفداء» همین تعبیر را
دارد« .ابن حجر عسقالنی» در کتاب «لسان المیزان» همین تعبیر را دارد« .ابن حجر هیثمی» همین
تعبیر را دارد« .ابن اثیر جزری» در کتاب «الکامل» همین تعبیر را دارد.
بیش از دویست و پنجاه تن از علمای اهل سنت نه از کتب شیعه ،بلکه خودشان قاطعانه گفتند که
حضرت مهدی به دنیا آمده است .آنها غالبا هم میگویند که حضرت در نیمه شعبان سال دویست و
پنجاه و پنج به دنیا آمده است و بحث والدت حضرت مهدی را مطرح کردهاند.
این قضیه در کتب شیعه إلی ماشاءهللا بیان شده است« .کلینی» در باب «مولد صاحب» چهارده روایت
میآورد که غالب روایات هم صحیح است .روایاتی پیرامون والدت حضرت مهدی ،کیفیت والدت ،بودن
«حکیمه خاتون» و «ابو غانم خادم» در زمان والدت بیان شده است.
«مرحوم شیخ صدوق» در کتاب «کمال الدین» و «شیخ طوسی» در کتاب «الغیبة» حدود شصت تن از
بزرگان شیعه که در پنج سال حیات امام حسن عسکری خدمت حضرت مهدی تشرف یافتهاند و
حضرت را دیدند نقل کرده اند.
در دوران غیبت الی ماشاءهللا مالقات بزرگان با حضرت را داریم .اما در زمان والدت حضرت مهدی از
سال دویست و پنجاه و پنج تا سال دویست و شصت حدود شصت نفر از بزرگان شیعه به حضور حضرت
شرفیاب شدند و ایشان را از نزدیک زیارت کردند.
بنده مناظرهای با یکی از ماجراجوهای وهابی درون شیعی به نام «مصطفی طباطبایی» که متأسفانه نوه
«میرزا مهدی آشیانی» صاحب «حاشیهای بر رسائل» هم است ،داشتم .آیت هللا سبحانی شاید چندین
بار فرمودند :من شبههای بر ناصبی بودن این شخص ندارم.

ایشان در تهران ساکن است و همین حرفهای وهابیت را تکرار میکند .چندین سال قبل دوستان
امنیتی به بنده خبر دادند که ایشان آماده است با شما مناظره کند .من گفتم :ما اآلن بیش از بیست
سال است که به ایشان برای مناظره پیام میدهیم ،اما ایشان زیر بار نمیرود .ما گفته بودیم که حتی
اگر قرار باشد باالی کوه دماوند هم مناظره باشد ،ما آمادگی مناظره با ایشان را داریم.
ایشان دائما میگفت که من با ناصر مکارم شیرازی و جعفر سبحانی مناظره کردم و آنها را محکوم
کردم .من گفتم :من از شاگردان این بزرگواران هستم و افتخار شاگردی ایشان را دارم .ما خبر نداریم
که شما با آنها چه کردید .اگر راست میگویید در یک جلسه بیایید تا با همدیگر مناظره کنیم و مناظره
ما هم ضبط و پخش شود .تمام دنیا بدانند که شما انسان توانمندی هستید و در مناظرات پیروزید.
مسئولین امنیتی خبر دادند که ایشان قرار است روز دوشنبه به قم بیاید .من گفتم که ایشان قم
نمیآید .آنها گفتند که ایشان قول داده است ،اما من گفتم که من ایشان را بهتر از شما میشناسم.
ایشان قم بیا نیست!
روز یکشنبه بود که مسئولین زنگ زدند و گفتند که ایشان گفته است من مریض هستم و نمیتوانم
مسافرت بروم .من گفتم :بنده که گفته بودم ایشان قم نمیآید ،من بیش از بیست و پنج سال است که
با این شخص درگیر هستم.
بعد از چندین روز اطالع دادند که او گفته است فالنی به تهران بیاید .ما به تهران رفتیم ،حدود چهار
ساعت با ایشان بحث داشتیم و موضوع بحث ما هم مهدویت بوده است.
ایشان هر سؤالی داشت من پاسخ دادم و در نهایت گفت :تنها کسی که شاهد والدت حضرت مهدی
بوده است« ،حکیمه خاتون» بوده است و معلوم نیست که این شخص زن ثقهای است یا غیر ثقه است.

من گفتم :آقای طباطبایی آیا وقتی که شما به دنیا آمدید پنجاه نفر زن و مرد شاهد بودند که شما چطور
به دنیا آمدید؟! این چه حرفی است که شما میزنید؟!
وقتی که شصت نفر دیدند که امام حسن عسکری فرموده است که ایشان فرزند من هست و صاحب و
امام شماست و «حکیمه خاتون» در آنجا حضور داشته شما چه میگویید؟
بزرگان همانند «عالمه مجلسی» تجلیلی از «حکیمه خاتون» دارند که شاید از کمتر کسی چنین تجلیلی
داشته باشند .حداقل چندین برابر افرادی که شاهد والدت شما بودند ،شاهد والدت حضرت مهدی
بودند.
اگر قرار است تشکیک باشد ،ما ابتدا باید در انتساب شما به پدرتان تشکیک کنیم .باید چند نفر شاهد
عادل دیده باشند که شما به چه نحو از مادر متولد شدید ،زیرا در زایشگاهها با استفاده از پول بعضی
افراد میتوانند فرزندان دیگری را غالب کنند.
در هر صورت قضیه والدت حضرت مهدی (ارواحنا فداه) چه از منابع شیعه و چه از منابع اهل سنت به
قدری واضح و روشن است که شب بودن اآلن یا روز بودن فردا واضح است.
بنده در هیچ مسئله اختالفی میان شیعه و اهل سنت ندیدم که دویست و پنجاه نفر از اهل سنت نظر
موافق شیعه را داشته باشند .حال این افراد زیر بار نمیروند و عقیده ندارند بحث دیگری است .بحث
اعتقاد بحث جدایی است ،اما اینکه نسب شناسان نقل میکنند و قاطعانه والدت حضرت مهدی را مطرح
میکنند کامال واضح و روشن است.

بنده تصمیم داشتم که ماجرای میراث حضرت را هم مطرح کنم .این قضیه هم از دروغهای شاخداری
است که این افراد به «نوبختی» زدند .شما اگر به کتاب «فرق الشیعة» ایشان مراجعه کنید ،دروغ این
آقایان را خواهید دید .بنده در جلسه دیگر تصویر کتاب را هم نشان میدهم.
در این کتاب« ،نوبختی» فرق شیعه را مطرح میکند ،حدود هفده فرقه را بیان میکند سپس میگوید:
فرقه دوازدهم فرقه امامیه است .آنها معتقدند که حضرت مهدی فرزند امام حسن عسکری و امام
هادی و دیگر ائمه اطهار است.
او سپس میگوید :این عقیده شیعه است ،خلفین عن سلفین نقل کردهاند ،و شبههای در آن نیست و
روایات قاطع و مهم در این زمینه داریم.
او عقیده خود را در فرقه دوازدهم نقل میکند ،اما آنها فرقه دوازدهم را رها کردند و سایر فرقههایی
که ایشان نقل میکند را بیان کردند و میگویند که نوبختی چنین میگوید.
یا می گویند که مثال آقای «اشعری» در «فرق اسالمیه» فالن مطالب را بیان کرده است .اصال من با
صراحت می گویم که حرف ایشان در رابطه با عقیده شیعه از فرمایش «شیخ مفید» و «سید مرتضی»
واضحتر و روشنتر است .متأسفانه این افراد نقل قولی از بزرگان را که نقل کردند و رد کردند را به
عنوان عقیده «نوبختی» و عقیده «اشعری» نقل میکنند.
در کتاب «کافی» هم روایتی وجود دارد که شخصی به نام «ابن خاقان» که «کلینی» خود او را یکی از
نواصب میخواند قضیهای نقل میکند .زمانی که او هم روایت را نقل میکند بسیار واضح و روشن است.

ما کاری با صحیح بودن یا صحیح نبودن سند نداریم ،اما او میگوید که «جعفر» نزد پدرم «معتضد
عباسی» آمد و گفت :اگر شما امامت بعد از امام حسن عسکری را برای من تثبیت کنید من هرسال
بیست هزار دینار به تو میدهم.
اجازه بدهید بنده اصل این روایت را به عزیزان نشان بدهم .اوال روایت از «احمد بن عبیدهللا خاقان»
است که در مورد او دارد که:
ان َشدی َد ال َّنصب»
«وَ ک َ
او یکی از نواصب خیلی پست بوده است.
او نقل می کند که وقتی امام حسن عسکری از دنیا رفتند ،ماجرای میراثشان مطرح شد« .جعفر» نزد
پدرم آمد و گفت :من هرسال بیست هزار دینار به تو میدهم تا امامت بعد از امام حسن عسکری را
برای من تثبیت کنی .او در جواب گفت:
َ
ن َزعَ مُ وا َأ َّن َأبَاک وَ َأ َخاک َأئمَّ ة لیرُ َّد ُهم عَ ن َذلک َف َلم
«یا أحمَ ُق ُّ
السل َط ُ
ان َجرَّ د َسی َف ُه فی َّالذی َ
ی َت َهیأ َل ُه َذلک»
ای احمق! حاکم وقت در مورد کسانی که میگویند برادرت و پدرت امام بودند شمشیر خود را
برهنه کرده است ،اما نتوانست کاری کند.
« َفإن کن َ
ت عن َد شیعَ ة َأبیک َأو َأخیک إمَ اما َف َال َح َ
السل َطان َأن یر َِّت َبک مَ رَ ات َب ُهمَ ا وَ َال
اج َة بک إ َلی ُّ
السل َطان»
َغیر ُّ
اگر تو نزد شیعیان پدر و برادرت امام هستی ،احتیاج به اینکه حاکم تو را تأیید کند نداری.

«وَ إن َلم َتکن عن َد ُهم ب َهذه المَ نز َلة َلم َتنَل َها بنَا»
اگر شیعیان پدر و برادرت تو را قبول ندارند ،با تأیید ما امام نخواهی شد.
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد،
ج  ،0ص  ،212ح 0
«ابن تیمیه» عین این عبارت را در کتاب «منهاج السنة النبویة» به عنوان عقیده شیعه آورده است!! اآلن
فرصت نیست که تصویر کتاب را خدمت شما نشان بدهم .او عین این روایت را بدون کم و زیاد آورده و
ادعا میکند که امام حسن عسکری فرزندی نداشت ،به همین خاطر تمام میراثش را برادرش به عنوان
وارث نسبی تصرف کرد.
ما بحثهای متعددی در این زمینه داریم .عرض کردم عقیده «اشعری» و «نوبختی» در این زمینه این
است که فرقه دوازدهم فرقه امامیه است« .نوبختی» در این زمینه میگوید:
«فنحن مستسلمون بالماضی وإمامته مقرون بوفاة معترفون بأن له خلفا قائما من صلبه وأن
خلفه هو اإلمام من بعده حتی یظهر ویعلن أمره کما ظهر وعلن أمر من مضی قبله من آبائه»
فرق الشیعة ،اسم المؤلف :الحسن بن موسی النوبختی ،دار النشر :دار األضواء  -بیروت 0010 -
هـ  0310 -م ،ج  ،0ص  ،013باب بسم هللا الرحمن الرحیم
این مطالب بسیار مفصل و چندین صفحه است .او معتقد است که فرقه ثانیه فرقه امامیه است.
«مرحوم نوبختی» سپس فرقه ثالث عشر ،رابع عشر و خامس عشر را مطرح میکند و آنها را هم رد
میکند.

در هر صورت این خالصهای از شبهه این افراد با پاسخهای اجمالی بود .اگر ما پاسخ مفصل بدهیم،
شبهات والدت و قضیه تقسیم میراث حداقل به ده یا دوازده جلسه وقت میطلبد.
ما ان شاءهللا فایل آپدیت شده این پاورپوینت را قبل از نیمه شعبان در سایت «مؤسسه تحقیقاتی
حضرت ولی عصر» میگذاریم .دوستان میتوانند به این سایت مراجعه کنند و از این فایل استفاده
کنند.
خدایا به آبروی حضرت مهدی تو را سوگند میدهیم فرج آن حضرت را نزدیک بگردان .خدایا ما را از
یاران خاص و سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده.
امشب من میخواهم خدا را طوری قسم بدهم که یقین دارم خداوند آن را رد نمیکند .امیرالمؤمنین در
کنار جنازه حضرت فاطمه زهرا جملهای بیان کرد که «مرحوم عالمه امینی» همیشه آن را بیان میکردند
و میگفتند :زهراجان! ما را که کشتی و آتشمان زدی .فرمود:
« َأمَّ ا ُحزنی َف َسرمَ د وَ َأمَّ ا لَیلی َفمُ َس َّهد»
غصه علی دائمی است و بعد از تو علی شبها خواب ندارد.
نهج البالغة ،نویسنده :شریف الرضی ،محمد بن حسین ،محقق  /مصحح :صالح ،صبحی ،ص
 ،231خ  313وَ من ک َالم َل ُه ع رُ وی عَ ن ُه َأ َّن ُه َق َ
ال ُه عن َد َدفن َسی َدة ال ِّن َساء َفاطمَ َة ع
خدایا به لیل مسهد علی و حزن سرمد علی تو را سوگند میدهیم از باقیمانده غیبت حضرت مهدی
صرفنظر بفرما .خدایا مقدمات ظهورش را فراهم بگردان .خدایا قلب نازنینش را از ما راضی و خوشنود
بگردان .خدایا انقالب ما را به انقالب جهانیاش متصل فرما.

خدایا خدمتگزاران به اسالم و قرآن و اهلبیت باألخص مقام معظم رهبری را موفق و مؤید بدار .خدایا
دش منان ما که دشمنان دین تو هستند و در رأس آن آمریکای جنایتکار و تروریست و اسرئیل غاصب و
عربستان منحرف و گمراه قرار دارند را خوار و ذلیل بگردان.
خدایا به آبروی حضرت فاطمه زهرا و لیل مسهد و حزن سرمد علی به تمام سربازان اسالم که در
سراسر جهان جهاد میکنند باألخص عزیزان ما در یمن پیروزی نهایی سریعا عنایت بفرما .خدایا
دعاهای ما را به اجابت برسان .خدایا حوائج ما را برآورده نما.
هدیه به ارواح پاک انبیاء ،اولیاء ،شهدا ،صدیقین ،صالحین باألخص امام راحل صلوات.
والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

