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ي َأَراُكْم َقْوًما َتْجَهُلوَن  ِكنِّ ا ُأْرِسْلُت ِبِه َوَلَٰ ُغُكم مَّ ِه َوُأَبلِّ َما اْلِعْلُم ِعنَد اللَّ َقاَل ِإنَّ
 ﴾احقاف٢٣﴿

گاهى فقط نزد خداست، و آنچه را بدان فرستاده شده»گفت:  رسانم، ام به شما مىآ
 «ورزيد.بينم كه در جهل اصرار مىولى من شما را گروهى مى

از آنجايى كه فرقه ها برای به كرسى نشاندن كلمات خود از هيچ دروغ و تهمت و 
تاويل های بى دليل،دريغ نميكنند،دائما شاهد شبهات فراوانى از سمت اينان 
درباره مسائل دينى و مذهبى بوده و بعضى از آنان گاها ارزش پاسخگويى را دارا 

 ميباشد.

كلماتى رو به رو ميشويم كه طراح شبهه از در بطن شبهات،ما گاها با يک سری 
آن در صدد استفاده ای زيركانه برای حقانيت خودش بوده و آن شبهه را چالش و 
يک نوع دام برای مخاطبان آن درست ميكند؛فلذا برخى شبهات اگرچه به ظاهر 
همانند ديگر موارد،صرفا ُبعد علمى دارد،لكن در بطن قضيه شاهد اهميت زدن آن 

 دفع نتيجه فاسدی كه طراح شبهه از آن ميگيرد هستيم. شبهه و

فرقه منصور هاشمى نيز از اين قاعده مستثنى نبوده و عليه مبانى اعتقادی شيعه 
اعتراضات)هرچند پوچ و بى اساس(زيادی داشته و به برخى اصول آن دست 
درازی نيز كرده است كه چه بسا اغلب اين دست درازی ها ناشى از كج فهمى و 

 رض بوده كه در ادامه اشاره به هدف اصلى آنان خواهيم نمود.غ



يكى از شبهاتى كه اين جريان مطرح ميدارد،مسئله غيبت حضرت حجت)عج( 
بوده،كه از سری شبهاتى است كه ريشه آن به يكى از اساس های اين فرقه باز گشته 

 و دفع آن باعث ريزش يكى از مهمترين مبانى آنان ميگردد.

در توضيح اين شبهه به طور خالصه مدعى ميشوند كه غيبت حضرت جماعت  اين
حجت از جانب مردم بوده و مانع از سمت مردم رخ داده و رفعش هم به دست 
مردم بوده و مسئوليتش را امروزه من به عهده گرفته ام!و در كل مقصر غيبت 

ز در حضرت،مردم بوده و خوف ايشان هم به دليل نداشتن امنيت بوده است كه با
 اينجا مقصر مردمان است.

اما برای اينكه به سادگى از اين شبهه نگذريم،ما جمالتى كه اين فرد در كتاب 
(بيان داشته را تقسيم بندی كرده 251_240ص7م،نسخهبازگشت به اسالخودش)

 و شبهاتش را در هفت مرحله دسته بندی و جواب مفصلش را نيز بيان كرده ايم:

هدی ربطى به خداوند ندارد،چون با غرض خداوند در ظاهر نبودن م:شبهه اول
 تضاد بوده و تناقض رخ ميدهد.

منصور هاشمى در اين بخش از شبهه مدعى است چون امام بايد ميان  جواب:
مردم حضور داشته و از جانب خدا برای برپايى عدالت فرستاده شده است،غيبتش 

امام را ناديده گرفته و نقض از سمت خدا يعنى خداوند غرض اصلى خود از ارسال 



نموده است و نقض غرض از سمت خداوند متعال نيز محال بوده،بنابراين غيبت 
 از جانب مردم و نه خداوند است.

ُبعد تكوين و تشريع،متصور بوده  2اما اين مدعى نفهميده است كه  ما برای امام،
مام از باب برپايى و هر كدام را نيز دارای اهميت ميدانيم،بنابراين صرف ارسال ا

عدالت،و غيبتش به دليل نقض غرض كامال مضحک و خنده دارد است،چراكه 
ديگر امامان معصوم با اينكه حضور ميان جامعه داشته اند،ليكن حكومت داری 
نكرده و بالتبع آن عدالتى كه مد نظر بوده،برپا نشده است،اگرچه مقداری از آن 

 ميرالمومنين شاهد هستيم.حكومت عادالنه را در چند سال عصر ا

بر اين اساس نميتوان قبول داشت كه چون امام بايد باشد،پس نبودنش معلول علتى 
غير از خداوند بوده و مقصر مردمان هستند،چراكه بايد اين مدعى جواب دهد،چرا 
درباره ديگر امامان و عدم عدالت گستری اينان،كه بازهم به زعمشان مردم مقصر 

غائب نگشته و صرفا اين غيبت در عصر حضرت حجت)عج(رخ بوده اند،اينان 
داده است؟فرق تقصير مردم چه بوده است؟!و اگر جواب دهند كه بحث خوف 
مطرح بوده،ميگوييم كه خوف در عصر تمامى ائمه مطرح بوده و آنرا شهادت ايشان 

 .به خوبى به تاييد ميرساند،و هركدام در جو خفقان و نا امنى به امامت رسيدند



اما اگر شيعه بخواهد به اين نكته پاسخ دهد،اينگونه است كه در عقيده ما آن امامى 
كه بايد زمين را پر از عدل و داد كند،حضرت حجت)عج(بوده فلذا ايشان 

 ميبايست كه در عصری كه اقتضا ميكند ظهور نمايند.

با اين اوصاف هيچ نقض غرضى اينجا رخ نداده و بر خالف ادعای مدعى 
انى،مسئله غيبت دارای حكمت بوده،البته كه تمامى افعال قادر متعال دارای خراس

حكمتى بوده كه خواه آن وجه آن مشخص و خواه نامشخص است،همانند وجه 
افعالى كه خضر نبى در كنار موسى انجام داده و بعد از جدايى،به موسى 

 فرمود.)كشتن غالم،تعمير ديواری،سوراخ كردن كشتى(

 ادعای نقض غرض بودن کامال بی اساس و باطل است. با این اوصاف

غيبت مانع از اجرای عدالت بوده و ايجاد مانع از سمت خدا ظلم بر شبهه دوم:
 بندگان است!

همانطور كه در قسمت قبلى اشاره داشتيم،وجود امام از حيث تكوين و جواب:
 تشريع اهميت داشته و لذا امام دائما وجودش لزوم دارد.

اما منصور هاشمى دانسته يا ندانسته در اينجا فائده حضور امام را مترتب بر اجرای 
عدالت ميكند،حال آنكه عالوه بر اشكال سابقى كه بر وی وارد است)كه ائمه ديگر 
هم اجرای عدالتى نداشتند(وی به نوعى فائده امام را منحصر در اين اجرا دانسته 



 اعتراف كرده است: نكته 2كه با اين ادعا وی عمال به 
نند معصومين ديگر العياذ بالله وظيفه امامت خودرا به خوبى نتوانسته تبيين كاول:

 و امامتشان كامل نبوده است.

 فرقى ميان غائب و معدوم نبوده و امامى كه ظاهر نيست بى فائده است.دوم:

نكته اول در قسمت قبلى توضيح داده شد،و بيان نموديم كه اگر وی عدالت 
محوری را مطرح كند،در ديگر ائمه به مشكل برخورده و كامال مجبور به باطل 

 گويى ميگردد.

اما نكته دوم كالم وی اينگونه است كه چون امام زمان عج ميان ما حضور 
ندارند،پس فائده ای نيز نداشته و مقصر هم مردم بوده و تماما همه اينها از سمت 

 خدا منتفى است.

كه وجود حجت الهى،چه به صورت حضور و چه كن نفهميده است ولي
غيبت،فائده های فراوانى داشته كه از آدم تا خاتم و تا االن شاهد آن فوائد هستيم 
كه يک موردش ثبات و برقراری زمين ميباشد،چراكه به عقيده شيعه زمين لحظه 
ای خالى از حجت نميباشد،چه ظاهر و چه غائب؛جالب تر اينكه خود منصور 

يز به اين عقيده معترف گشته و در نوشته ای ديگر اين چنين بيان كرده هاشمى ن
كه من  ىدر حال یما را خبر داد، گفت: مرد ىبن محّمد بلخ لهعبد ال»است:

: ديفرما ىكه م ديسخن خداوند بلندمرتبه پرس ىه دربار حاضر بودم از منصور



پس فرمود: خداوند  ؛(30بقره/ «)ام هدهندرا قرار یا هفيخل نيمن در زم نهيهرآ»
قرار داده است، خواه آشكار  رای ا هفيخل نيكه وعده كرد، همواره در زم ىاز زمان

 (64ص5مناهج الرسول،چاپ،)«.و مشهور بوده باشد و خواه ترسان و پنهان

صراحتا بيان ميدارد كه زمين ميبايست كه خليفه الهى را در خود بنگرد،چه وی 
د،حال اين سخن وی با آن كالم اولى و ادعای ظاهر بوده و چه غائب گشته باش

نخستين وی چگونه قابل جمع است؟!چگونه ميتوان امامى كه مجری عدالت 
نيست را مفيد خوانده و از آنطرف اهميت خالى بودن زمين از حجت خدا را بيان 

 داشت.

با این وصف شبهه دوم و مانعیت اجرای عدالت نیز وارد نبوده و قبول آن 
دانستن اشکال به جمیع ائمه و بی فائده بودن اصل وجود امام  باعث وارد

 میگردد.

 خداوند متعال از غيبت حجتش راضى نميباشد.شبهه سوم:

اين بيان اگرچه به ظاهر شعاری احساسى بوده و محتوای علمى خاصى جواب:
ندارد،اما مدعى با گفتن آن در صدد اينست كه تقصير را تماما بر گردن مردم نهاده 

رفعش را نيز به مردم محول سازد،درحاليكه نميداند،مسئله امر امام  و
 زمان)عج(چنانكه در روايات وارد گشته سّری از اسرار الهى بوده و غيبت

حضرتش،به علت حكمتى بوده كه وقت ظهورشان مشخص ميگردد،با اين وصف 



نى،تهمت ادعای عدم رضايت خدا از اين مسئله آنهم بدون ارائه دليلى قطعى و يقي
به خداوند و امری نابخشودنى ميباشد كه خدا را بازيچه دعاوی مضحک و باطل 

 خود ميگردانند.

مانع از سمت مردم رخ داده و خوف و خطر باعث شد كه حضرتش شبهه چهارم:
 غيبت كنند.

نتيجه گيری فرضى اين مدعى به وسط خود رسيده و وی در اين قسمت  جواب:
از شبهه يكى از تيرهای خودش را رها ميسازد و آنهم مقصر جلوه دادن مردمان 

 ميباشد.

اما بايد از اين مدعى پرسيد وجه غيبت ابراهيم در خوفى كه بود چه بود؟!چراكه 
از مدتى برای دعوت به سمت  تولد وی و بزرگ شدنش و . . .در غيبت بوده و بعد

قومش روانه شد،و يا موسى كليم الله و خطری كه حولش بوده و يا غيبتى كه از 
قومش كرد،اينان چه وجهى داشت؟! مردم درباره موسى آيا تا چه اندازه مقصر 
بودن و بعد ظهور موسى تا چه اندازه حق اورا نگه داشتند؟!با اندک تاملى درباره 

ه در انبياء سابق در ميابيم كه مردم اگرچه بى نقش نبوده اما دليل غيبت های رخ داد
اصلى هميشه حكمت الهى بوده كه در جای جای اين تاريخ به نحو و نوعى اقتضا 

 نموده است.



را اگر علت غايى بدانيم،چگونه خوفى كه ديگر ائمه مهم تر اينكه اگر مسئله خوف 
 ن عصر حضرت حجت را مقصر بدانيم؟!دچارش بوده را ناديده گرفته و فقط مردما

و عجيب تر اينكه چگونه گناه و عمل قبيح مردمان آن عصر كه مقصر غيبت 
حضرت حجت)عج( بوده را بايد هزار و اندی سال،ده ها نسل ديگر تحمل نموده 
و به خاطر عمل قبيح عده كمى،نزديک به هزارسال ما شيعيان محروم از امام خود 

 باشيم.

كه تقصير نسل های بعدی عدم تالش برای ظهور امام بوده است،را و اگر بگويد 
در شبهات بعدی جواب ميدهيم كه در نظر منصور اين فرض هم محال بوده و 

 امكان نداشته است.

اگر قائل به والدت مهدی نباشيم،در اينجا نيز مقصر خداوند نبوده شبهه پنجم:
 و بازهم باعث آن مردم ميباشند.

اين شبهه بهتر است كه ابتدا كامل كالم وی را نقل نموده و بعد در شرح جواب:
آري، عدم آفرينش مهدي در  »طبق آن،بطالنش را بيان نماييم،وی مينويسد:

 صورتي كه او تاكنون آفريده نشده باشد، كار خداوند است؛ چراكهآفرينش و ترک
لَه الْخلْق اَل أ :يشود؛ چنانكه فرموده استآن، به غير خداوند نسبت داده نم

، ولي آفرينش مهدي هنگامي «شيد كه آفرينش و فرمان براي اوستگاه باآ»ْمر؛َواأل
كه مانعي از ناحيه ي مردم براي ظهور او وجود نداشته  بر خداوند واجب است



آفرينش او، ظهور اوست و هرگاه  باشد؛ با توّجه به اينكه غرض اصلي خداوند از
او غرض خداوند  ظهور او وجود داشته باشد، آفرينشمانعي از ناحيه ي مردم براي 

 يكند و با اين وصف، مي توان گفت عدم آفرينش مهدي در صورتيرا حاصل نم
كه او تاكنون آفريده نشده باشد، اگرچه كار خداوند است، پي آمد اراده و اقدام 

و آفريده شده باشد، عدم ظهور ا همچنانكه اگر او هم اكنون اختياري مردم است؛
لتي خداوند به تسبيب آن مّتهم و در هيچ حا مد اراده و اقدام اختياري مردم استاپي

 «يشود؛نم

 .235بازگشت به اسالم،ص

مدعى ميگردد كه آفرينش مهدی،تا زمانى كه مانع از جانب   وی در اين عبارت
مردم باشد،بر خداوند حتى وجوب نداشته و اگر ايشان به دنيا نيامده باشند،نيز باز 

 ايرادی بر خداوند متعال نيست.

اين كالم او بازگشتى به سخن های سابقش دارد كه امامت را منحصر در ظهور و 
لت دانسته است؛حال آنكه متوجه اين مطلب نبوده فائده را منحصر در اجرای عدا

است كه وجود حجت الهى در هر عصر و زمانى واجب بوده و اين مطلب از 
نصوص معتبره و متواتره قابل استناد و حتى شخص منصور هاشمى نيز بدان 

پاسخگوی اين مطلب باشد كه چگونه اعتراف نموده است،لذا اين مدعى بايد 
از حجج الهى باشد،ليكن اگر امام زمان به دنيا نيامده باشد  زمين نميتواند خالى



 بازهم مشكلى ندارد؟!آيا اين چيزی غير از تناقض و غلط گويى است؟
همچنانكه انحصار گرايى وی در ظهور و عدالت نسبت به امامت رد گشته و سابقا 

فه ثابت نموديم كه درباره اجرای عدالت ديگر ائمه نيز اجرای آن را چون خلي
امامت را رداشت ناقص منصور هاشمى آنان نيز وظيفه نبودند،عملى نكرده و با ب

 انجام نداده اند.به درستى 

عجيب اينكه وی غرض خداوند از وجود امام را منحصر در ظهور آن دانسته و 
سابقا مشخص گشت كه اهميت ظهور از ناحيه اجرای عدالت ميباشد،حال بايد 

امامى سابق را كه ظاهر بودن،خليفه  11ا خداوند متعال از اين مدعى پرسيد كه چر
نكرده و آنان از اجرای عدالت ناتوان بودند؟)با چشم پوشى از مدت اندک 
حكومت اميرالمومنين(آيا اينان در اجرای عدالت سستى كرده)العياذ بالله(يا 

وده خداوند بنايش بر عدالت گستری آنان نبوده و يا بازهم مانع از جانب مردم ب
 است؟!

اگر مورد اول را برگزينيم كه مسئله امامت بالكل زير سؤال رفته و شانيت امام 
خدشه دار ميگردد،همچنين اگر بگوييم خداوند در صدد اين نبوده كه ديگر ائمه 
بحث عدالت را به انجام برسانند و آن حكومت داری و عدم بيعت با ظالمين 

هاشمى تعارض ميكند،چرا كه  مختص حضرت حجت ميباشد،با كلمات منصور
الزمه اش اجرای عدالت است و خداوند امام را برای اين به عقيده وی ظهور امام 



غرض ظاهر ساخته است،لذا امامى كه ظاهر است بايد عدالت را عملى كند،حال 
آنكه اين عمل از جانب معصومين گذشته انجام نگشته است،لذا وی نميواند در 

 نمايد كه خداوند از يازده امام عدالت را نخواسته است!!اين بخش چنين ادعايى 
دم مانع عدالت گستری يازده امام سابق گشته و باز بايد خود مردم و يا بگويد كه مر

اين مسئله را حل نمايند،كه اين گفته خود رسوايى ديگری به بار مى آورد و آنهم 
است ميان امام ظاهر و اينست كه اگر مسئله باز دائر مدار مردم ميباشد،چه فرق 

 امام غائب،وقتى كه هردو عمال بحث عدالت را به نهايت نرسانيده اند؟!
با اين اوصاف مانعيت مردم حصر در غيبت نگشته و حتى در گسترش عدالت نيز 
وسعت پيدا ميكند.اگرچه روايات و عقيده شيعى اينرا به ما ميرساند كه هر امامى 

لوحى از جانب خداوند متعال مامور به وظائفى  در زمان خودش به واسطه دريافت
بوده و از خصائص امام زمان گسترش عدل الهى و برپايى حكومت عدل علوی 
ميباشد،ضمن اينكه ائمه معصومين نيز در رجعت اين حكومت را ادامه دهنده 

 خواهند بود.

 با اين اوصاف شبهه مذكور نيز از چند وجه قابل خدشه و ابدا وارد نميباشد.

اگرچه با اندک تاملى ميتوان پى به نيت حقيقى مدعى از گفتن اين كالم برد،و آنهم 
اثبات عدم ايراد به دنيا نيامدن امام مهدی و همان خلط مهدويت ميان اهل سنت 
و شيعه،چرا كه اكثر اهل سنت قائل به بدنيا آمدن حضرتش در آخرالزمان هستند 



اين عبارت و ادعا را خالى از اشكال و منصور هاشمى با اين عبارات به نوعى 
ميداند اما متوجه نميباشد كه در عقيده شيعه چنين معتقدی باطل و گوينده آن نيز 

 بر سبيل ضاللت قدم مى نهد.

راه حل رفع مانع،جمع كردن ما و نفر وسالح و برقراری امنيت شبهه ششم:
 ميباشد.

در كنار طرح شبهه،سعى همانطور كه در اول نوشته اشاره داشتيم،مدعى جواب:
در طرح ادعاهای خود نيز داشته و به صورت پلكانى و آماده سازی مخاطب،آرام 

 آرام شروع به سم پاشى نموده و ذهن خواننده را به شبهات خودش آلوده ميكند.

خواننده ای كه از اصل ظهور امام زمان و مقصر يافتن مردم در آنباره و عدم رضايت 
خوف امام و علت اصلى غيبتشان به اين نتيجه ميرسد كه  خدا از غيبت حضرت و

تماما مردم نقش اصلى اين تراژدی را بازی ميكنند،به دنبال حل آن گشته و سعى 
در رفع آن دارد كه به ناگه با دعوت منصور هاشمى به جمع كردن يار و سالح و 

گاه حس ميكند كه اين تنها راه نجات است اما  مال ميرسد و قطعا مخاطب ناخودآ
 ادعای مدعى كامال باطل است چرا كه:

تمام مقدماتى كه مدعى بيان كرده باطل فلذا نتيجه نيز باطل ميگردد چرا كه اوال:
عقل ميگويد از مقدمات فاسد نميتوان نتيجه ای صحيح دريافته و از طّى مقدماتى 

 غير صحيح قطع حاصله از اعتبار ساقط است.



به زمينه سازی نگشته و سخنان اين مدعى  دوما:در هيچ نص صريحى،مامور
 كامال نظراتى شخصى كه برآمده از هوای نفس ميباشد،است.

سوما:بر فرض وجود نصوص مبنى بر وجوب زمينه سازی،نياز به يک زمينه ساز 
در اين زمينه داشته كه در اين مورد بازهم نصوص از معرفى چنين شخصى خالى 

 بررسى خواهيم كرد. بوده و در شبهه بعدی مفصال آنرا

ربط غيبت حضرت به خوف ايشان و عدم امنيت ايشان مطلبى است چهارما:
مردود و روايات وارده درباره خوف ناظر به وجهى از وجوه ظاهری ميباشد و نه 

 علت تامى كه باعثش گردد.

ساقط و مدعى خراسانى از اين طريق نيز نميتواند بنابراين اين كالم نيز از اعتبار 
 به پيش ببرد. راه

 من آمده ام كه عده ای را گرد هم جمع كنم و زمينه سازی نمايم.شبهه هفتم:

اين مطلب همان،ادعايى است كه منصور هاشمى پس از شش مقدمه آنرا جواب:
بيان نموده و رسما خودش را زمينه ساز ظهور امام زمان)عج(معرفى مى 

منكر و يا نسبت به آن سكوت نمايد،اگرچه تابعينش مسئله خراسانى بودن وی را 
مينمايند،ليكن آن ادعا نيز همانند ادعای زمينه سازی اش از مقدمه چينى های اين 

 چنينى مطرح گشته تا مبادا خواننده غافل نسبت به ادعای ناگهانى گارد بگيرد.



بنابراين با زدن مقدمات بحث علمى درباره دليل اصلى غيبت،بد جلوه دادن مردم 
دن آنها،كاهلى كردن مردم و عدم تالش برای ظهور،وجود راه حل و مقصر خوان

برای حل غيبت،تماما خواننده را تشنه مطلب بعدی مينمايد كه آنهم دعوت منصور 
برای زمينه سازی ميباشد و كسى كه غافل از باطن ناپاک و غير علمى اين جريان 

نداشته باشد به راحتى باشد و خبر از دكان داری های اينان و فريب و حيله هايشان 
 به اين مسئله تن داده و به ناگه خودش را در ميان تابعين اين فرقه مى يابد.

 اشكالى كه در اين قسمت از كالم وی وجود دارد نيز چند بخش است:

هيچ نص صريحى مبنى بر لزوم وجود زمينه ساز برای ظهور حضرت بيان اول:
لسالم شيعيان خودرا مامور به نشده و در روايات،حضرات معصومين عليهم ا

حركت های نظامى يا ايجاد موارد ادعايى منصور برای آماده شدن ظهور نكرده 
اند،كه اين خود حاكى از حركت غير شيعى منصور بوده كه پشتوانه حركت وی 
معتقد شيعى وجود نداشته و او صرفا از نام ائمه سعى در جمع يار و مال و ديگر 

 ماديات دارد!

عهده ای فرقه است كه روايات متواتری در زمينه لزوم وجود زمينه ساز ارائه پس بر 
 كرده و پس از آن اين چنين دعاوی را طرح نمايد.

بر فرض لزوم وجود زمينه ساز،ميبايست اين مطلب را دانست كه زمينه سازی :دوم
ظهور حضرت حجت از مسائل حائز اهميتى بوده و شخص عهده دار آن نيز بايد 



دارای صالحيت و ويژگى های خاصى باشد؛با حفظ اين مقدمه الزم است فردی 
ه تا آنرا كه حضرات معصومين عليهم السالم اين شخص را به ما معرفى كرد

شناخته و از مدعيان دروغينى كه اين وظيفه را برای خود ادعا خواهند كرد،دوری 
 كنيم.

با اين وصف مطلب بعدی كه ما از اتباع منصور هاشمى توقع داريم،ارائه روايات 
متواتری در مصداق منصور هاشمى ميباشد،ضمن اينكه اين نصوص متواتر 

ه در قسمت اول خواهانش بوديم ارائه بايست بعد از ارائه نصوص متواتری ك
گردد،بدين معنا كه آنان بايد يک دسته از روايات متواتر در لزوم وجود زمينه ساز 
ارائه كرده و روايات متواتری ديگر در معرفى آن شخص و اينكه آن همان منصور 

را هاشمى ميباشد ارائه نمايند تا بعد از ارائه اين نصوص بتوان درقول او دقت الزم 
 داشته باشيم.

ام در طلب  همن فرستاده شد »منصور هاشمى در جايى مدعى ميشود كه: سوم:
اگر  رنديگ ىم را بر من خرده یزيمظلوم! پس چه چ یا فهيمغصوب و خل ىحّق 

گاه نگردانم؟! یكنم و احد یكار پنهان  «را از خودم آ

 .186،ص5مناهج الرسول،چاپ

انجام اين وظيفه از سمت خدا فرستاده شده منصورهاشمى رسما ادعا ميكند برای 
 و عملى كه در صدد انجام آن ميباشد،وظيفه ای است كه به آن محول شده است.



 چالش در پيش روی اين مدعى وجود دارد: 2با اين وصف 
 اثبات اينكه وی فرستاده الهى بوده و ماموريتش زمينه سازی ميباشد.اول:

دسته از روايات متواتری است كه در دو مورد قبلى  2اثبات اين مورد نياز به آوردن 
بيانگر آن بوديم،يعنى وی اول بايد به صورت تواتر وجود زمينه ساز را اثبات كرده 
و بعد به صورت تواتر "اين همانى بودن"را اثبات نموده و بعد از آن متواترا ثابت 

فرستاده شده و وظيفه او وظيفه ای خاص و الهى  كه از جانب خداوند متعالكند 
 ميباشد.

وی نيز ميگردد اين مطلب است كه او مسئله چالش بعدی كه باعث رسوايى دوم:
زمينه سازی را مرتبط با وظيفه الهى دانسته و خودش را مامور انجام اين فعل معرفى 
 كرده است كه با اين وصف سؤالى بايد از اين مدعى پرسيد

 ماموريت در طول اين هزار سال به افراد ديگری نيز محول شده است؟؟ آيا اين

اگر بگويد خير!در جواب ميگوييم كه خب وقتى كه خود خداوند چنين برنامه ای 
برای زمينه سازی حجتش نداشته چرا تو اينقدر خود را به آب و آتش زده و سعى 

است كه االن وی را در زمينه سازی داری!اگر بگويد حكمت خداوند اقتضا كرده 
بفرستد و در صورت ياری ظهور را محقق كند،ميگوييم كه اگر سخن از حكمت 
ميكنيد،ما همين مطلب را در اصل غيبت بيان كرديم كه حكمت خداوند اقتضا 
نموده تا حجتش را غائب ساخته و بعد از زمان خاص و مواردی كه اقتضای آن اگر 



ا مقصر اصلى مردم نميباشد،پس فرقى ميان موجود باشد،غيبت به پايان ميرسد،لذ
حكمت ادعايى ما و منصور در اين فرض وجود نداشته و قبول كردن حكمت از 
سمت وی باعث رد كردن تقصير مردم ميگردد و قبول نكردن حكمت نيز الزمه 

فكر  اش جواب دادن او به اين سخن است كه چرا خداوند بعد از هزار سال به
 ت؟!ظهور حجتش رسيده اس

و اما اگر بگويد بله!و در هر عصر و زمانى فردی به عنوان زمينه ساز فرستاده و 
ياری نگشته است،الزمه اش ارائه نصوص متواتره در وجود چنين افرادی است،و 
ما حتى طالب اسامى و معرفى مصاديق آن نيستيم و يک پله پايين تر آمده و اين را 

در آن معصومين وجود زمينه ساز در هر عصر طلب داريم كه وی رواياتى بياورد كه 
 و زمانى در عصر غيبت كبری را الزمى دانسته است.

بنابراين اين مدعى در تصحيح كالمى كه ادعا نموده هرچه بگويد،فقط به 
ه از فضاحت بارآورده بيشتر دامن زده و كار را برای خودش سخت تر و جهلى ك

 ميگردد.عباراتش نمايان شده واضح تر

 جه گیرینتی

آنچه مشخص شد،خطای اين مدعى در شرح علت غيبت امام عصر)عج(بوده و 
ابطال ادعاهای گفته شده توسط وی از قبيل زمينه ساز بودن و از سمت خدا 



و جذب اتباع و دكان  فرستاده شدن و . . .كه تماما پايه گذاری برای فريب اذهان
 داری بوده است.

منصور هاشمى  در متون بيان شده درمى يابد كه لذا خواننده منصف با اندک تاملى
با چيدن مقدمه های فاسد و باطل سعى در اثبات عقيده ای باطل و جمع آوری 

 ِعده و ُعده ای دارد تا به مقاصد شوم خود برسد.

 

 

 

 توضیحی درباره علت حقیقی غیبت

اما برای روشن سازی ذهن خواننده گرامى كه متوجه خيانت و خباثت جريان 
خراسانى درباره غيبت امام زمان)عج( شده است،توضيحى درباره علت غيبت 

 امام زمان)عج( و نكات موجود حول آن بيان ميداريم.

شكى نيست كه علت غيبت حضرت حجت حكمت الهى بوده كه درباره انبياء 
سابق،نظير موسى و ابراهيم نيز جاری گشته و بنابر مصالح و اقتضائاتى از قوم خود 

بودند،و شيعه بر اين عقيده است كه غيبت امام زمان)عج(نيز بر اساس غائب 
حكمت و مصلحت الهى بوده و رفع آن نيز باز وابسته به همان حكمت و مصلحت 



ميباشد؛اما سفارشاتى كه از ناحيه معصومين عليهم السالم رسيده از قبيل دعا 
ى بر متقى بودن و كردن برای فرج و يا گناه نكردن و سفارشات علمای عامل مبن

خدوم بودن تماما از اين ُبعد ميباشد كه به اميد انجام اين اعمال خداوند متعال 
مصلحتش اقتضا كرده و ظهور را جلو بيندازد و گرنه بنابر فرمايش معصوم آن مدت 
را تا انتهاء زمانش پيش خواهد برد،اين دقيقا همان فعلى است كه بنى اسرائيل 

ی فراوان مصلحت الهى اقتضا نموده و ظهور موسى زودتر از انجام داده و با دعا
موعد مقرر انجام گرديد؛لذا اين اشتباه پيش نيايد كه اين دستورات و فرامين خود 
حاكى از غيبت بوده و برای مثال چون شيعه تا بدين روز دعا نكرده پس غيبت رخ 

ضای مصلحت الهى اقتداده است،همانطور كه گفتيم انگيزه آن فرمايشات اميد به 
 بوده است.

 رواياتى كه در اينباره وارد شده است:

ُه َعْنُه َقاَل َحدَّ  َمْرَقْنِديُّ َرِضَي َاللَّ ِر َاْلَعَلِويُّ َالسَّ ُر ْبُن َجْعَفِر ْبِن َاْلُمَظفَّ َثَنا َاْلُمَظفَّ َثَنا َحدَّ
ِد ْبِن َمْسُعوٍد َو َحْيَدُر ْبُن  َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ َمْرَقْنِديُّ َجِميعًا َقااَل َحدَّ ٍد َالسَّ ُمَحمَّ

َثَنا َجْبَرِئيُل ْبُن َأْحَمَد َعْن ُموَسى ْبِن َجْعَفٍر َاْلَبْغَداِديِّ َقاَل  ُد ْبُن َمْسُعوٍد َقاَل َحدَّ ُمَحمَّ
ْيَرِفيُّ َعْن َحَناِن ْبِن َسِديٍر َعْن  ٍد َالصَّ َثِني َاْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَّ ِه َحدَّ  َأِبيِه َعْن َأِبي َعْبِد َاللَّ

ِه َو لِ  ا َغْيَبًة َيُطوُل َأَمُدَها َفُقْلُت َلُه َيا ِاْبَن َرُسوِل َاللَّ اَلُم َقاَل: ِإنَّ ِلْلَقاِئِم ِمنَّ َم َعَلْيِه السَّ
 
َ
َه َعزَّ َو َجلَّ َأَبى ِإالَّ َأْن َتْجِرَي ِفيِه ُسَنُن َاأْل نَّ َاللَّ

َ
اَلُم ِفي َذِلَك َقاَل أِل ْنِبَياِء َعَلْيِهُم السَّ



ُه َتَعاَلى: َلَتْرَكبُ  ُه اَل ُبدَّ َلُه َيا َسِديُر ِمِن ِاْسِتيَفاِء َمَدِد َغْيَباِتِهْم َقاَل َاللَّ نَّ َطَبقًا َغْيَباِتِهْم َو ِإنَّ
 َعْن َطَبٍق  َأْي َسَنَن َمْن َكاَن َقْبَلُكْم .

ق عليه الّسالم روايت كند كه فرمود:برای قائم حنان بن سدير از پدرش از امام صاد
انجامد،گفتم:ای فرزند رسول خدا! آن برای ما غيبتى است كه مّدت آن به طول مى

خواهد در او سّنتهای پيامبران عليه الّسالم را ؟فرمود:زيرا خدای تعالى مىچيست
ای آنها به در غيبتهايشان جاری كند و ای سدير!گريزی از آن نيست كه مّدت غيبته

يعنى:سّنتهای پيشينيان در «   َطَبٍق  َطَبقًا َعْن  َلَتْرَكُبنَّ » سرآيد،خدای تعالى فرمود:
 .شما جاری است

 اثبات.424ص 2ج  الوافي.480ص 2الدين  ج كمال.245ص 1ج  عيعلل الشرا
 51األنوار  ج بحار.61۹ص 5البرهان  ج ريتفس.103ص 5الهداة  ج

 .۹0ص 52األنوار  ج بحار.142ص

 :و در روايتى نيز اين چنين آمده است

َثِني َعِليُّ  ُه َعْنُه َقاَل َحدَّ اُر َرِضَي َاللَّ ِد ْبِن ُعْبُدوٍس َاْلَعطَّ َثَنا َعْبُد َاْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ
َثَنا َحْمَداُن ْبُن  ْيَساُبوِريُّ َقاَل َحدَّ ِد ْبِن ُقَتْيَبَة َالنَّ ْيَساُبوِريُّ َقاَل ْبُن ُمَحمَّ  ُسَلْيَماَن َالنَّ

ِه ْبِن َاْلَفْضِل َاْلَهاِشِميِّ قَ  ِه ْبِن َجْعَفٍر َاْلَمَداِئِنيُّ َعْن َعْبِد َاللَّ َثِني َأْحَمُد ْبُن َعْبِد َاللَّ اَل َحدَّ
اَلُم َيُقوُل: ِإنَّ ِلَصاِح  ٍد َعَلْيِه السَّ اِدَق َجْعَفَر ْبَن ُمَحمَّ ْمِر َغْيَبًة َسِمْعُت َالصَّ

َ
ِب َهَذا َاأْل

ْمٍر َلْم ُيْؤَذْن َلَنا ِفي 
َ
اَل ُبدَّ ِمْنَها َيْرَتاُب ِفيَها ُكلُّ ُمْبِطٍل َفُقْلُت َو ِلَم ُجِعْلُت ِفَداَك َقاَل أِل



 َوْجُه َاْلِحْكَمِة َكْشِفِه َلُكْم ُقْلُت َفَما َوْجُه َاْلِحْكَمِة ِفي َغْيَبِتِه َقاَل َوْجُه َاْلِحْكَمِة ِفي َغْيَبِتهِ 
ِه َتَعاَلى ِذْكُرُه ِإنَّ َوْجَه َاْلِحْكَمِة ِفي َذِلَك اَل  َمُه ِمْن ُحَجِج َاللَّ ِفي َغْيَباِت َمْن َتَقدَّ
اَلُم  َيْنَكِشُف ِإالَّ َبْعَد ُظُهوِرِه َكَما َلْم َيْنَكِشْف َوْجُه َاْلِحْكَمِة ِفيَما َأَتاُه َاْلَخِضُر َعَلْيِه السَّ
اَلُم ِإَلى َوْقِت  ِفيَنِة َو َقْتِل َاْلُغاَلِم َو ِإَقاَمِة َاْلِجَداِر ِلُموَسى َعَلْيِه السَّ ِمْن َخْرِق َالسَّ

ِه َتَعاَلى َو ِسرٌّ ِمْن ِسرِّ َاللَّ  ْمَر َأْمٌر ِمْن َأْمِر َاللَّ
َ
ِه َو َغْيٌب ِاْفِتَراِقِهَما َيا ِاْبَن َاْلَفْضِل ِإنَّ َهَذا َاأْل

َها ِحْكَمٌة َو ِإْن ِمْن  ْقَنا ِبَأنَّ َأْفَعاَلُه ُكلَّ ُه َعزَّ َو َجلَّ َحِكيٌم َصدَّ ِه َو َمَتى َعِلْمَنا َأنَّ  َغْيِب َاللَّ
 َكاَن َوْجُهَها َغْيَر ُمْنَكِشٍف .

فرمود: عبد اهّٰلل بن فضل هاشمى گويد:از امام صادق عليه الّسالم شنيدم كه مى
 جويى در آن به شّك ناگزيری است كه هر باطلبرای صاحب األمر غيبت 

؟فرمود:به خاطر امری كه ما اجازه نداريم افتد،گفتم:فدای شما شوم،برای چهمى
آن را هويدا كنيم،گفتم:در آن غيبت چه حكمتى وجود دارد؟فرمود: حكمت غيبت 
او همان حكمتى است كه در غيبت حّجتهای الهى پيش از او بوده است و وجه 

غيبت او پس از ظهورش آشكار گردد،همچنان كه وجه حكمت كارهای حكمت 
خضر عليه الّسالم از شكستن كشتى و كشتن پسر و بپاداشتن ديوار بر موسى عليه 
الّسالم روشن نبود تا آنكه وقت جدايى آنها فرارسيد. ای پسر فضل اين امر،امری 

گار است و چون دانستيم از امور الهى و سّری از اسرار خدا و غيبى از غيوب پرورد



افعال او حكيمانه است اگر  ۀكنيم كه همكه خدای تعالى حكيم است،تصديق مى
 چه وجه آن آشكار نباشد.

اثبات .424ص 2الوافي  ج.81ص 1منتخب األنوار  ج.481ص 2كمال الدين  ج
 .245ص 1ج  عيعلل الشرا. ۹1ص 52بحار األنوار  ج.104ص 5الهداة  ج

ود رواياتى است كه در آن اشاره به خوف حضرت يا امتحان اما يكطرف قضيه وج
وعدم وجود بيعت طاغوت بر  شيعيان و يا به دنيا آمدن صالحان از صلب كافران

و . . .ميباشد،كه در توضيح آن بايد گفت اين موارد نقل شده از  گردن حضرت
معصومين علت اصلى غيبت نبوده و علت ظاهری آنانست كه حضرات معصومين 
برای شيعيان بازگو كرده اند،يعنى برای مثال حكمت الهى اين بوده كه در عصر 
خوفناک حاكم بر زمان حضرت حجت،ايشان به جای بيعت با ظالمان)همانند 

ر برخى اجدادشان(و يا جنگ با آنان،غائب گشته و سپس ظهور نمايند،لذا د
وت بر گردن روايات بيان شده كه از ويژگى های حضرتش عدم وجود بيعت طاغ

 ايشان بوده است.

با اين وصف در ميابيم كه سوء استفاده منصور هاشمى از روايات،خوف امام 
زمان)عج( و ربط آن به مقصر بودن مردم بى ربط،غير علمى و از غرض ميباشد،كه 
با اندک تامل و درک كافى ميتوان به حقيقت ماجرا،عقيده صحيح در اينباره و 

 برد.اشتباهات اين مدعى پى 



در آخر اميد است كه اين جريان دست از سوء استفاده از روايات برداشته و دكانى 
كه با اسم اهل بيت عليهم السالم برای خود تهيه نموده اند را تعطيل و جمالت 
ناپاكشان را به اين حضرات منتسب نكنند،و همچنان اميد داريم كه دست از اين 

 ت بازگردندتر به دامن اهل بيجريانات انحرافى برداشته و هرچه زود

 والسالم علی من اتبع الهدی

لحسینی
 سید بحر العلوم ا


