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 مقدمه
ا به سمت راه راست آنان ر،  کردهخداوند متعال بشریت را خلق    زی کهاز رو

  انکار و  ،  هدایت کرده و مسیر گمراهی را از حّق و حقیقت روشن نموده است
کنون    یایاوصو    ایانب  هواسط به تا  همان   گرفتهصورت الهی  ایشان  و 

بر    یهاندهینما و که سخنشان سخ   هستند او    یهادهی آفرخداوند  خداوند  ن 
 مسیر حق و راه راست  کنند ی مایت مسیری که به آن هد 

 است. 
شیعه   مکتب  و    دهندهادامه که  در  بوده  اسالم  مبین  اسالم   دهندهارائهدین 

ناب   و  معصومین    یزن  استحقیقی  حضرات  وجود  مذهب    السالمهمیعلبا 
تمسک به دامان  شیعیان حقیقی با  ،  بهاتشیعه به ترّقی رسیده و در تالطم ش

طه  تیباهل و  را  السالمهمیعلارت  عصمت  ورا  خود  و  ز  شبهات    هافتنه طه 
یر در مس تا بدین روز با عمل به فرامین این بزرگواران  ایمن ساخته و توانسته  

 اند.بم قدمتثابخود 
عصومین نیز ه داشته و حضرات مبارها به آن اشار)ص(  که پیامبر اکرم  یانکته 

نکته   آن  بابت  اند،  داشتهمداوم    د یتأکبه  هشدار  و  بوده  کریم  قرآن  اهمیت 
بوده  سوءاستفاده قرآن  از  ایشان  مخالفین  و  روایات  ارها  بلذا  ،  منحرفین  در 

عترت  و  قرآن  که  است  کنار  بیان شده  ب  در  حجت  و صرف  هم  حجیت  وده 
قرآ  بخشی  و  ن  به  مورد طعن  ایشان  از سمت  و  معرفی شده  اشکال انحراف 

 واقع شده است. 
 نانچه حضرت رسول فرموده است:لذا چ 

ي َتاِرٌك فِ »  َقَلْیِن ک  یِإنِّ ِه َو ِعْتَرِتي َأْهَل بَ کِ م  َالثَّ  .«ِتي یْ َتاَب َاللَّ
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دو   شما  میان  در  خداوند ؛  م ر گذای م  بهاگرانچیز  من  عترت   کتاب  که  و  م 
 . 1باشند من تیباهل

طبق دستور  لذا  و ،  این  نگریسته  معصومین  کنار  در  را  قرآن  که  بایست 
منحصر  منحصرا   قرآن  در  را  برخی  چنا،  نساخت   حجیت  و    هافرقهنچه 

سخن با  عدم  «  اللهکتاب حسبنا  »  اشخاص  اخباریا  تفکر  ،  حجیت  این  به 
 . اند آوردهروی 

ب  اهفرقهامروزه   بخشی نیز  حجیت  و    به  رای  به   داشتنشانعنوانمذهبی  خود 
استفاده  هر از  و  جسته  تمسک  باشد  توانشان  در  چآنچه  راستای    یزیهر  در 

دریغ   کالمشان  ای،  کنند ی نمحجیت  وصف  در  خداوند  فرموده  چنانچه  نان 
 است: 

ْرآَن ِعِضیَن »  وا اْلق  ِذیَن َجَعل   « الَّ
 .«2د کردن جزءجزءهمانان که قرآن را » 

نق داده و سپس را با پوسته شیعه روش  سال است خودبهائیت که سالیان    قهفر
  کامال  خستینشان  ن  یهانوشته در  ،  در پیش گرفت  ی المللنیبهانی و ج   کرد یرو

را   خودشان  و  داشته  خود  اثبات  در  روایات شیعی سعی  و  مبانی   ی نوعبه بر 
یبند نبوده  پا  انی ه آن مببچه امروزه دیگر  اگر،  اند کردهی می معرفی  حقیقشیعه  

مت را  سخنان  آن  اشوند ی نمذکر  و  نیز    طرف نی ؛  یم  انیجر ماجرا  انی مدعی 
 اند نتوانستههنوز  ،  ه از ظهور رئیس این فرقهدو ده  باگذشتمعاصر است که  

اهتعداد   را  حائز  و  میتی  نموده  مایل سجذب  از  ،  ازند به خود  دلیل  به همین 
و سخنان   بهائی)  یشینپموفق    یهافرقهتجربیات  و  فاستت(  همانند  کرده  اده 

 .اند دادهخودشان قرار  یهابرنامه ه آنان را سرلوح  یهادستورالعمل 
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چارچ   ی مانی  انیجر  که  یی هافرقه میان   و  شده  متمایل  آن  راوب  به  برای   آن 
جریان  ان داشت که  بهائیت عنو،  فرقه را   نیترمهم   توانی ، ماب کردهخخود انت

یمانی  اغلب    مدعی  و  وارد به سم در  و  ،  او  یهااستداللخنان  کرده  استدالل 
بهائیتاگر   و  به سخنان  ،  کارشناس  کند  برخورد  را  این جریان  نوشته  مصدر 

 .کند ی مآن متون ودن نویسنده حکم به بهائی ب بی شک ، نداند 
که شاید  ا  ابوالفضل گلپایگانی  که  کرد  را  ادعا  این  و  بتوان  کتاب علمی  ولین 

 ر درآورده و این فرقه را کمی با مبانی شیعی رشته تحری  به  ار  بهائیتاستداللی  
سا "نزدیک  نام  به  کتابی  نوشتن  با  استد الفرائدکتاب  خته  در  کردن  الل  "به 

گرفته  بهره  زیادی  روایات  و  آیات  از  و  شده  مشغول  بهائیت  اثبات  جهت 
با؛  است وی  اندک    که  متون  در  و   یهااستداللشبهات    توانی متاملی  او 

معامجریان   یمانی  ب  صردعی  این را  سخنان  ریشه  و  شده  متوجه  خوبی  ه 
یات قرآنی نوشته حاضر به ذکر آ مین دلیل در  به ه،  یان را در بهائیت یافتجر

بهائیت   آن  که جریان  و  به  تبیین سخنان خود  کرده  ستنا   اشفرقهدر جهت  اد 
ارجاع  و    کرده  هاشار و  مد استدالل  آیه  فرقه  همان  به  نیز  را  یمانی  ان  یبعی 

ه را با فرقه بهائیت متوج جریان  ت این  شباه  تنهانه  اننده گرامی تا خو،  دارد ی م
  ی هاشباهتدریابد و  این جریان با بهائیت را نیز    ی مبناشناسو    که منشأ  شود

وحدت مبنا و روش بحث  از روی    قا  یدقف که  عنوان شده را نه از روی تصاد
 .بسنجد 

ادر  لذا   به بیست  دفتر  اول  مورد  فرقه مذکتسآیه  دو  نگرش   روناد  به کتاب    با 
مختصری    الفرائد  توضیح  و  هرکدام  پرداخته  استدالل  نحوه  یان  بدرباره 

و  تیمداش یمانی ،  مدعی  و  بهائیت  جریان  که  میپردازیم  روایاتی  به  اینک 
از آنان سود برده و به نفع خودشان استفاده کرده و مصادره به مطلوب  معاصر،

سبت  کج فهمی شان نن و  نااستدالل های ایرسوایی  ایی بر  نقد هو    نموده اند 
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میگردد بیان  السالم  علیهم  بیت  اهل  روایات  متوجه  به  گرامی  خواننده  ،تا 
جم این  السالم خیانت  علیهم  بیت  اهل  روایات  حق  در  انتساب    اعت  و 

 ند.باشبرخی اخبار به ایشان  نادرست
 ی من اتبع الهدی والسالم عل 

 بحر حسینی  نی محمدحس سید 
 ۱۴۴3 راممحرم الح 30
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ْرِق َو َاْلَغْرِب   روایت اول: ْهُل َالشَّ
َ
 ِإَذا َظَهَرْت َراَیُة َاْلَحقِّ َلَعَنَها أ

 فرقه بهائیه
این سری مطالبی که اشاره میشود،بدین شرح میباشد که فرقه بهائیت و احمد 

اسماعیل برای اثبات دعاوی خود،به روایاتی استناد کرده اند که کامال نامربوط بوده 
روایاتی که از و از مقصود اصلی اینان فاصله ای بس کثیر دارد،در این قسمت به 

جانب هردو فرقه برای اثبات جریان و مکتب انحرافی خود بیان نموده اند اشاره 
 گشته و مختصرا نقدی بر آن نیز مرقوم میگردد.

 بهاء در کتاب ایقان خود در دفاع از باب این چنین مینویسد:
ذکر   یثی لهذا چند حد  ستندیمقام ن   کی شأن و  کی  بر  ناس چون همه کنی ول » 

عقول مضطربه گردد و  نان ی تا سبب استقامت انفس متزلزله شود و اطم  می نمای م 
 ث احادیجمله   از ، عباد تام و کامل گردد  یو ادان  یبر اعال یحّجت اله نیهمچن 

 دی الحّق لعنها اهل الّشرق و الغرب حال با  ةی اذا ظهرت را   دی فرمایکه م   نستیا 
من  ر یو تفّکر ساعة خ   دیو بر رفرف امتناع مقّر گز  دی انقطاع نوش  ی از صهبا  یقدر 

 عی که جم   شودیچه م  عی امر شن  نیسنة را منظور داشت که آخر سبب ا ن یعبادة سبع 
چنانچه  ندیمردم با اظهار حّب و طلب حّق بعد از ظهور اهل حّق را لعن نما 

 .«1شودیم  ثی مستفاد از حد
نبوده است،به و برای اثبات اینکه ادعای او و کارهایی که انجام داده اند عجیب 

ْرِق َو َاْلَغْرِب   روایت» ...« استناد می نمایند تا 2ِإَذا َظَهَرْت َراَیة  َاْلَحقِّ َلَعَنَها َأْهل  َالشَّ
بگویند که حضرات معصومین علیهم السالم قبال به چنین موردی اشاره داشته و 

 امری غریب نبوده و ما مامور به اطاعت اینان میباشیم.
به صرف ادعا نمیتوان چیزی را ثابت نموده و روایت مذکوره و شکی نیست که  

 نیز ربطی به مدعای اینان ندارد که در جای خودش مفصال بحث خواهد شد.

 
 .۴7_ایقان،ص 1
 .3۶3ص ۵۲_بحار األنوار،ج 2
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 فرقه احمد اسماعیل
چنانکه بیان گشت،فرقه بهائیت با استشهادی خائنانه به روایت سابق،سعی در 

روایت بیان کرده،عجیب  قوام بخشی به دعاوی خود نموده و اعالن میدارد که این 
بودن ادعا و مورد لعنت قرار گرفتن شخص،خود دلیل برحقی است و این روایت 

حاکی از آن میباشد که وقتی پرچم حق ظاهر گشت،مردم آنرا لعنت میکنند!اما آن 
پرچم حق هست،فلذا ما)فرق مدعی( با اینکه مورد لعنت کثیری قرار گرفته ایم اما 

 رچم حق هستیم.نفس آن خود یعنی ما پ 
 احمد اسماعیل بصری نیز چنین استنادی نموده و این چنین نوشته است:

شده که  ت یروا  تی است. و از اهل ب ی  حضرت امام مهد   یستاره، ستاره    نیپس ا» 
کنند پس   یکه ظهور کند اهل مشرق و اهل مغرب آن را لعنت م  یپرچم حق زمان

همان  ابدی خود ن  ی برا  ی گاه ی اگر جاچرا که لعنت   دی مؤمنان از آن بر حذر باش   یا 
 .«1گردد  یصاحب آن برم یشده به سو  ت یروا  طور که از رسول خدا 

خالف قاعده و  یشما چیز و درجای دیگر یک شخصی سؤال نموده است:» 
و  بیاندازید  مسلمین فساد و فتنه به راه  یخواهید در جامعه  ی نامتعارف هستید که م

خود را  ی اسرائیل  یصهیونیست یرا استثمار کنید تا از این طریق نقشه   د م خرافراد ک 
اجرا  ی است، به مرحله   یجوامع اسالم  یتفرقه و از هم پاشیدگ   گسترش ِی  که در پ

 .«را رسوا نمود و فسادتان را برمال ساخت شما  را که یدر بیاورید. سپاس خدای 
امام جعفر بن محمد اتباع وی پاسخ میدهند:»ابان بن تغلب می گوید: از 

شود، مردم شرق و غرب آن را لعنت  پرچم حق آشکار   یوقت  شنیدم که می فرمود:»
مردم قبل از ظهور   چرا؟ عرض کردم: نه. فرمود: به دلیل آن چه یدان ی کنند، م  یم 
 نصیبتان ی تلخ کام ی شیرین ینکنید که به جا   یکار  ... بینند یاز خاندان او م   یو 

باشد. به خویشتن خویش رجوع کنید و از ی فردا امام مهدشود و دشمن شما  

 
 .۲3،س8۲ص۱_متشابهات،ج 1
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نمایید که او از رگ گردن به شما نزدیک تر است. مبادا تقلید  پروردگارتان سؤال
 ..«. 1ریاست شما را از حق بازدارد  و  و حب دنیا و جاه یکورکورانه و هواپرست

حدیث و این جماعت نیز دقیقا پای در جای پای رؤسای خود گذاشته و به 
کذایی این چنین استناد نموده و کالم اهل بیت علیهم السالم را این چنین بر 

 مقاصد شوم خود تاویل و تفسیر می نمایند.
اما در ادامه بیان میداریم که این روایت نه تنها مقصود این روایت اثبات ادعای 

بیت علیهم اینان نبوده،بلکه دقیقا اشاره به وجود چنین کذابانی دارد که نام اهل 
السالم را لکه دار کرده و در چشم مردم تقبیح نموده اند که در ان شاءالله در بخش 

 بعدی بدان اشاره خواهد شد.
 نقد

جماعت منحرفه از روایات این برداشت را کرده اند که چون قبل از امام،از اهل 
رت بیت ایشان کسانی می آیند و مردم آنان را اذیت میکنند؛وقت آمدن خود حض

 نیز مردم ایشان را لعنت میکنند!!
حال آنکه هیچ جاهلی از این روایت اینگونه برداشت نمیکند،اما این جماعت 
به صرف اینکه خودرا جزو اهل بیت امام معرفی نمایند،مجبور به این غلط گویی 

أبان بن تغلب گوید:شنیدم امام های سخیفانه میشوند،اما اصل حدیث اینست:» 
و  شرق شود اهل  پدیدار می   فرمود:»هنگامی که پرچم حّق الم می صادق علیه الّس 

کنند؟گفتم:نه،فرمود:به دانی برای چه چنین می کنند،آیا می آن را لعن می  غرب 
 «. 2بینندخاطر آنچه که مردم پیش از خروج او از خاندانش می 

 
 .۲79س۱۶۴ص3_جواب المنیر،ج 1
َس  2 ِد ْبِن َاْلح  َحمَّ وَسی َاْلَعَلِويُّ َعْن م  ِه ْبن  م  َبْید  َاللَّ ِد ْبِن _َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبن  َأْحَمَد َقاَل َأْخَبَرَنا ع  َحمَّ ْیِن َعْن م 

ْعَشی َعْن َأَباِن 
َ
َتْیَبَة َاأْل :  ِسَناٍن َعْن ق  ول  اَلم  َیق  ٍد َعَلْیِه السَّ َحمَّ ِه َجْعَفَر ْبَن م  ْبِن َتْغِلَب َقاَل َسِمْعت  َأَبا َعْبِد َاللَّ

ْلت  اَل َقاَل  اس  ِإَذا َظَهَرْت َراَیة  َاْلَحقِّ َلَعَنَها َأْهل  َاْلَمْشِرِق َو َأْهل  َاْلَمْغِرِب َأ َتْدِري ِلَم َذاَك ق  ِذي َیْلَقی َالنَّ ِللَّ
وِجِه. الغیبة )للنعمانی(  ج ر   .۲98ص ۱ِمْن َأْهِل َبْیِتِه َقْبَل خ 
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و معنای این روایت چیست؟این روایت در صدد بیان این مطلب است که قبل 
هور امام زمان عج عده ای مدعی دروغین که بعضا از سادات نیز میباشند از ظ

ظاهر شده و خودرا مهدی معرفی میکنند و مردم با دیدن این حجم از مدعیان 
دروغینی که همگی ادعای مهدویت دارند و هیچکدام توان ارائه صحیح آنرا 

کنند نیز گمان ندارند،از اعتقاد ناب مهدوی زده شده و زمانیکه حضرت ظهور می 
 میکنند که ایشان نیز مانند قبلی ها دروغ گو بوده و ایشان را لعنت میکنند.

رسول خدا)صّلی روایت دیگری که به عنوان قرینه کالم ما وارد شده است:»
الله علیه و آله(فرمود:قیامت بر پا نشود تا اینکه مهدی از فرزندان من بیاید،و 

 «.1کدام گویند:من پیغمبرم،بیایند مهدی نیاید تا شصت دروغگو که هر
فلذا کثرت مدعیان دروغین دلیل لعنت پرچم حق توسط مردم میباشد،نه اینکه 

مردم چون اهل بیت امام را)که مثال احمد بصری است(اذیت کرده اند و بعد با 
 آمدن امام ایشان را هم لعنت کرده اند!

ه وجود مدعیان و این روایت خود به وضوح حاکی از این مطلب است ک  
دروغینی همچون میرزاحسینعلی بهاء و احمد اسماعیل بصری،دلیل بر زدگی 

مردم از اعتقاد ناب مهدویت شده و امثال این مدعیان باعث کمرنگ شدن چهره 
مهدویت میان شیعیان میگردند که البته هدف اینان نیز همین مطلب است و 

ه شیعه اهل بیت علیهم السالم نسبت اربابان اینان نیز به همین امر راضی هستند ک 
به امام زمانش عج دلسرد شود و نامید گردد، که بی شک نامیدی اولین قدم برای 

 شکست شیعه میباشد.
 
 
 

 
ْلدِ  1 َج َاْلَمْهِديُّ ِمْن و  ی َیْخر  اَعة  َحتَّ وم  َالسَّ ه  َعَلْیِه َو آِلِه : اَل َتق  ی َاللَّ ِه َصلَّ ول  َاللَّ ج  _َقاَل َرس  ي َو اَل َیْخر 

وَن َکذَّ  َج ِستُّ ی َیْخر  . اإلرشاد  جَاْلَمْهِديُّ َحتَّ ول  َأَنا َنِبيٌّ ْم َیق  ه  لُّ  .37۱ص ۲ابا  ک 
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ْمَر ََل  ایت دوم: رو 
َ
عِ یَ ِإَنَّ َهَذا اْْل هُ  ُر یْ َغ   هِ ی َدَّ  ُعُمَرهُ   َصاِحِبِه ِإََلَّ َبَتَر الَلَّ

 فرقه بهائیه
یکی دیگر از استنادات خائنانه ای که در مکتوبات و نوشته های بهائیت میتوان 

یافت،مسئله ادعای دروغ مدعی میباشد که عده ای از آن استفاده کرده اند و 
توضیح آن این مطلب است که اگر مدعی دروغینی باشد و کاذب نیز بوده،بر 

خداوند است تا رگ گردن وی را قطع نموده و او را از بین ببرد و چون بهاء قریب به 
مش صحیح و مدعی بر حق چهل سال بر این ادعاهای خود باقی ماند،فلذا کال 

که حّق  افت ی جمله توان در  نیو از امیباشد؛صاحب فرائد این چنین نوشته است:» 
مقّرر داشته و از آوردن مثل آن را به   نیکتاب را اعظم حجج و براه   اتی جّل جالله آ

 یوارد است که اگر نفس  هیّ ننهاده است. بلکه در صحف اله  یباطل در امکان احد 
را خود فرا بافد و به خداوند بندد و به افترا به او جّلت عظمته نسبت دهد  یکالم

و هالک کند و مهلت ندهد و او را   دی قدرت او را اخذ فرما  نیم ی حّق جّل جالله به 
حاّقه فرموده است: "َو َلو َتقوَل  ۀمبارک   ۀ. چنانکه در سور د ی نما ل ی و کالمش را زا 

َخذنا م ۴۴)  ِل یَبعَض األَقاو  َنایَعلَ 
َ
مَّ َلَقَطعنا ِمنه  الوتِ ۴۵)  نیِ م یَ ِبال  نه  ی( أل ( ۴۶)  َن ی ( ث 
م من أَحٍد َعنه  َحاِجز ّتق ۴7)   َن ی َفما ِمنک  (." و مقصود حّق ۴8)  َن ی( و ِاّنه  َلَتذِکرٌة للم 

قّوت او را   نیم ی را به ما بندد به  یاست که اگر کالم ن یمبارکه ا  یۀآ  ن یجّل جالله از ا
از شما مانع نتواند شد و   یو احد  می او را قطع نمائ   اتی و عرق ح  م ی اخذ فرمائ 

کتاب و علّو مقام   اتی چون بر عظمت آ پس ... نتواند گشت   خطس ن یحاجز ا ینفس 
برهان   نیا  ی کالم حضرت رّب االرباب اّطالع حاصل شد و قلوب منّوره بر بزرگ 

دارم   یاذعان نمود معروض م  ده ی وح ۀل یو وس  هیّ و حّجت باق   نیمت   لی و دل  م یقو 
 ن یبرهان متمّسک بودند و به هم  نیچهل سال به هم  با  ی تقر  یجمال اقدس ابه...که 
 .«1فرمودند م ایبر اعالء امرالله ق  لی دل 

 
 .۴8_کتاب الفرائد،ص 1
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و بدینگونه بر این ادعای خود مانده و بیان میکند که چون زمان ادعای وی زیاد 
بوده و تا آن زمان خداوند عمر اورا نگرفته است،بدین معنا است که بهاء بر حق 

بوده و ادعای درستی آورده است،چراکه وی مدت ها پس از ادعای خود زنده مانده 
ا مامور به گفتن آنان شده و به همین علت خداوند عمر و این یعنی که از جانب خد

 او را نگرفته است.
ناگفته نماند که این ادعا به حدی جاهالنه و بی پایه و اساس است که خواننده 

محترم به صرف مطالعه آن و مطالعه بخشی از تاریخ مدعیان دروغین،پی به بطالن 
و در محل خودش به آن اشاره این جماعت و ادعاهای ایشان میبرد که در ادامه 

خواهد گردید و بیان میکنیم که این کالم نه تنها مثبت این فرقه،بلکه جزو مهمترین 
ادله نفی و بطالن اینان میباشد که با گفتن آن بر احدی پوشیده نخواهد ماند و هیچ 

 عقل سلیمی آنرا انکار نخواهد نمود.
 فرقه احمد اسماعیل

از ادله ای که تابعین بهاء برای اثبات وی می  چنانچه بیان گردید،یکی 
آورند،طول مدت ثبات و زندگانی وی بر ادعای خویش بوده و اگر باطل بود،الجرم 

خداوند باید رگ گردنش را قطع و خالصه اینکه عمرش را قطع مینمود که چون 
 اینکار را نکرده است،این معنا را میدهد که اینان بر حق بوده اند.

عیل بصری نیز چنین مطلبی را معتقد بوده و این دلیل را به عنوان احمد اسما
 یکی از ادله مثبت خود بیان نموده است؛وی این چنین بیان کرده است:

»قسم برائت که به آنها عرضه کرده ام به این صورت است که اگر بزرگان 
ق شان)مراجع شان(از من قسم بخواهند من برای آنها قسم میخورم،به شرط تصدی
دعوت...زیرا در حدیث وارد شده کسی که به دروغ مدعی امامت شود نصیبش 
هالکت است ولو پس از گذشت چندی،حتی بدون این که طرف قسم یاد کرده 

باشد؛چراکه در مهلت دادن به او فریب و فتنه ی مردمان وجود خواهد داشت...لو 
ه الوتین)اگر پاره ای تقول علینا بعض األقاویل،ألخذنا من بالیمین،ثم لقطعنا من 
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سخنان را به افترا بر ما ببندد،با قدرت اورا فرو می گیریم،سپس شاهرگ قلبش را 
پاره میکنیم(حال اگر کسی که به دروغ مدعی تنصیب الهی باشد خداوند اورا 

هالک میکند...این همان مطلبی است که ما به عنوان دلیلی بر حق و صاحب حق 
 .«1ممی کوشیم به آنها بفهمانی 

و این چنین نیز وی بنابر اینکه هنوز نمرده است و ادعای مقام الهی نیز کرده 
است،خود را محق دانسته چراکه اگر باطل بوده،خداوند متعال باید جان وی را 

بگیرد،چراکه طول عمر مدعی در صورتی که کذاب باشد باعث ایجاد فتنه و فریب 
 اسماعیل بصری خود را بر حق میداند.میان مردم میباشد فلذا احمد 

وصیت  ی ادعا  یپس باطل، توانای و ایضا وی در جای دیگر باز گفته است:» 
که بدان تمسک  ی وصف است، کس   یکه به این ویژگ   یرا ندارد؛ همان وصیت ی اله

شود،  ت یوص  یبتواند مدع  یکند هرگز گمراه نخواهد شد.از طرف دیگر اگر کس 
مردم آشکار   یکه این ادعا برا او قبل از ادعا و پیش از آن   همراه با هالک یو  یادعا

وصیت، نشانه  ی که مهلت دادن از طرف خدا با وجود ادعا  یرا ز   باشد؛ ی شود، م
وعده عدم  ت، ی است که به متمسکین به وص   یجهل و یا عجز یا دروغ آن کس 

د حق مطلق سبحان، محال است و لذا خداون یداده است و این امور برا   یگمراه 
مَّ َلَقَطْعَناِمْنه   را از او  ی(، )وحاْلَوِتیَن متعال فرمودند:)أَلَخْذَناِمْنه  ِباْلَیِمیِن*ث 

 «. 2کندی عمرش را کوتاه م یکردیم(. یعن* سپس رگ قلبش راپاره می  ستاندیم ی م 
و همه اینها تماما اشاره دارد که احمد اسماعیل نیز از این دلیل بر اثبات خود 

ده است، حال آنکه بهائیت نیز بدان استناد کرده بودند و در ادامه به نقد استفاده نمو
 این دلیل اینان توجه الزم را داشته باشید.

 
 

 
 .30۴،س۱8ص۴_جواب المنیر،ج 1
 .3۱_وصیت مقدسه،ص 2
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 نقد
پس از مشاهده کالم هردو مدعی به این امر رسیدیم که هردو عدم از بین 

رفتنشان و نمرد خود را دلیل بر صحت دعاوی خود دانسته و این امر را بر عهده 
خداوند دانسته اند که اگر مدعی دروغینی بیاید و خداوند رگ گردنش را 

 نزند،نقض غرض بوده و از الله متعال به دور میباشد.
این ادعا از دو وجه قابل نقد و بررسی میباشد:اول: هردو فرقه ادعا کرده اند که 

رقه عدم از بین رفتنشان دلیل بر صدقشان میباشد و با این وصف و منطق هردو ف
صادق در ادعای خود هستند،اما نکته مهم اینجاست که این دو فرقه یکدیگر را 

نفی کرده و بر علیه هم میباشند،چراکه احمد اسماعیل مدعی بیست و چهار امامی 
بودن و این موارد است و بهاء نیز معتقدات دیگری دارد که هریک دیگری را رد 

هردوی شما صادق هستید حال آنکه میکند؛حال باید از اینان پرسید که چگونه 
باهم در تضاد میباشید،پس یا یکی از شما دو نفر دروغگو است)که قطعا هرکدام 

دیگری را نفی میکنند( و یا قاعده و دلیلی که آورده اید ناقص بوده و کاربردی 
 نداشته است.

پس مهمترین دلیل رد اینان و دلیلشان،تناقض ایندو با یکدیگر است که ثمره 
 ش بطالن دلیل ادعایی شان میباشد.ا 

دوم:مدعیان دروغین زیادی در طول تاریخ وجود داشته است که عمر طوالنی 
کرده و در  تی مهدو   یادعا  8۵0در سال   ی کاشان  یال عرش داشته اند،برای مثال م

اند که جسد او را پس از کشته از مجامع نوشته    یکشته شد. در بعض  880سال  
در نموده است،یا   تی مهدو   یسال ادعا 30  ی که ویعنی این .  دندی شدن سوزان 

 سیمحمد مشعشع( که به تأس   دی )س   هیفرقه مشعشع   سیهـ ق رئ  8۴0سال
در  یشد. و  تیمهدو  یمکاشفه مدع  قیموفق شده بود به طر   نیحکومت مشعشع 

که خود یک   تیمهدو   یسال ادعا  30  یعنی. دی هـ ق به هالکت رس  870سال  
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شد که بنابر ادعای اینان اگر در واقع کاذب مدت زمان پس طوالنی میبا
 بودند،خداوند متعال میبایست که آنان را از بین برده و عمرشان را قطع کند.

کرده و در  ت ی مهدو  ی ادعا  یالد یم   ۱839که در سال   ی انیاحمد قاد   رزا یم و یا  
که  ت ی مهدو  یسال ادعا   ۵7 ی عنی.  دی با مرض طاعوت به هالکت رس  ۱908سال  

حتی از چهل سال بهاء نیز بیشتر میباشد و بر منطق این جماعت،حجیت میرزا 
 احمد قادیانی از بهاء باید بیشتر بوده و وی بر حق تر از دیگری باشد.

ل نداشته و صرفا به حال آنکه این جماعت این استدالل های عقلی را قبو
مواردی پوچ و بیهوده برای فریب مریدان خود استدالل میکنند،تا از دام اشکاالتی 
که برایشان پیش می آید نجات یابند،حال آنکه ندانسته اند با این دلیل های پوچ و 
واهی،برای خود رسوایی دیگری به بار آورده اند که نه تنها ثمره اش اثبات حجیت 

نشان دادن ایشان نمیکند که نشان از جهل و بی سوادی رؤسای این  اینان و برحق
فرق میدهد که چگونه دست روی مورادی میگذارند که به راحتی نقض شده و 

مصادیق متضاد زیادی دارند که به ضرر خودشان میباشد؛درنتیجه ادعای این 
واب جماعت در اینباره کامال غلط بوده و به راحتی و به صورت نقضی حل و ج 

 داده شد،فلذا از دادن پاسخ حلی امتناع کرده و به جای خودش محول میسازیم.
 راً ی َکب خاً یَ ش  حسُبوَنهُ یَ َشابًا َوُهم   مُه بُ صاِح  ِهمی ِالَ   خُرُج یَ   روایت سوم:

 فرقه بهائیه
از سری خیانت هایی که جماعت منحرف و مدعی نسبت به روایات انجام 

داده اند؛مبحث سن حضرت حجت عج میباشد که در روایات به چهل سال اشاره 
این عدد همان نکته و نقطه عطفی است که مدعیان را به کذب و غلط گشته و  

 گویی انداخته و باعث اثبات بالهت عده ای نیز شده است.
توضیح این ادعا این مطلب است که بهائیت مدعی است،چون در سری 

روایاتی اشاره شده است که سن حضرت از چهل سال باال نرفته این مطلب را 
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همین حدود سن داشته و به نوعی یک قائم جوان داشته و یک  میرساند که ایشان در 
 قائم پیر میباشد و آن قائم جوان بهاء بوده و آن قائم پیر حضرت حجت میباشد.

که داللت بر   یثی و از احاد گلپایگانی در کتاب خود این چنین مینویسد:»
 کند مرحوم  یم  یحداثت سّن مبارک و ظهور آن حضرت در حالت شباب و جوان

و او   ریبص   یظهور قائم از اب تیّ ف یاز کتاب بحار در باب ک   بتیدر مجّلد غ  ی مجلس 
ه  َلو َخَرَج القاِئم  َلَقد َأنَکَره  الدی فرما  یم  تیالّسالم روا  ه یعبدالله عل   یاز اب  ّناس  : "ِانَّ

وَفقا  َفاَل   همی ِال   رِجع  یَ  ؤِمِن َأَخَذ الله  م   هِ ی َعلَ  لَبث  یَ َشابا  م  ل  م  الّذر األَوِل و   یف  َثاَقهیِاال ک 
الم َو ِمن َأعَظم الَبل   هیعل   ضا  ی قال ا ج  یَ َأن    ةِ ی السَّ م  ِهم یِالَ   خر  م  َشابا  َوه  صاحِبه 

وَنه  یَ  الّسلم فرمود که چون قائم خروج   هی حضرت صادق عل  ی عنی."  را  یَکب   خا  یَ ش   حسب 
 ی در حالت شانیبه ا ندینما یکه رجوع م  را ی ز  ندیانکار نما  مردم او را  نهی هر آ  دی فرما

به او مگر  مانی ماند در ا یکند و ثابت نم یاست. پس درنگ نم   دهیرس  ی که جوان
 ودآن حضرت فرم   زیاو را در ذّر اّول اخذ فرموده باشد. و ن   ثاقیکه خداوند م   یکس 

 ی و مردم گمان م دی فرما ی خروج م یاست که قائم در سّن جوان   نیا  ه یّ که اعظم بل 
چون  فیشر  ثی بر وفق حد و.دی و کبر سّن خروج نما ی ر یدر سّن پ  د یکنند که او با 

در آغاز شباب و غضاضت غصن ظهور فرمود ارباب   یعّز اسمه االعل یاول   ۀنقط
 ی ر ساله مهزا  ریکردند چو قائم را پ   بیدرنگ آن حضرت را تکذ ی ب ضهی قلوب مر 

آن حضرت   تیّ قائم   یبود که چون ندا  نی و پنج ساله. ا ستیب  یپنداشتند نه جوان
 نایاست بلند شد که واد   شانیا  دی که زمام امور ناس به  ی جّهال ادی فر   افتی ارتفاع 

موهوم هزار ساله موجود است   یحضرت حّجت در شهر جابلقا نکیا  عتای واشر 
و چون خود را قائم   دیگو   یاست چه م  افتهی قرن توّلد   نیکه در ا ی راز یجوان ش  نیا 

 «. 1نامد یموعود م
و بدین صورت ادعا مینمایند که آن قائمی که چهل سال و یا کمتر دارد بهاء 
میباشد حال آنکه این ادعا در نهایت بطالن بوده و دلیلش نیز کج فهمی و غلط 

 
 .۵۵_کتاب الفرائد،ص 1
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ت میباشد که بنابراین پنداری این جماعت و برداشت نا صحیح ایشان از روایا
روایات را بنابر میل خودشان تاویل و تفسیر نموده و غرض خودرا از آن برداشت 

 مینمایند.
 فرقه احمد اسماعیل بصری

این چنین استناداتی را میتوان در نوشته های منتشر شده از سوی احمد 
ین سری اسماعیل بصری و تابعین وی نیز یافت،چراکه اینان نیز از استدالل به ا

روایات چشم پوشی نکرده و َهم و َغم خودرا بر به کارگیری این روایات در اثبات 
ادعای خودشان به کار برده اند،بلکه بتوانند از این طریق نیز عده ای ساده دل و 

 ساده لوح دیگر را فریب داده و به پیروی از خود دعوت نمایند.
وایات استناد نموده و در یکی از این جماعت نیز در راستای اثبات خود به این ر 

کتب منتشره این جریان این چنین آمده است:»مهدی اول،اولین نفر از سیصد و 
سیزده یار امام مهدی است و او:از بصره است و برگونه راستش اثری است و در 

سرش شوره دارد و اندامش مانند اندام موسی بن عمران است و مهر نبوت در کمر 
ل الله همراه اوست و او داناترین مردم پس ائمه به تورات و دارد و وصیت رسو

 .«1انجیل و قرآن است و در ابتدای ظهورش جوان است
اسمش احمد، از   یمانی  و همین متن به نوع دیگرش نیز این چنین آمده است:»

 ...«2است  یظهورش جوان یاست. در ابتدا   ی بصره و بر گونه راستش اثر 
نین به روایت مذکور استناد نموده و بیان میدارند که و این جماعت نیز این چ

احمد اسماعیل همان شخصی است که جوان بوده و مصداق این روایات وی 
 میباشد.

با این وصف در می یابیم که فرقه ها از هیچ ریسمانی برای چنگ زدن دریغ 
هر ننموده و سعی میدارند تا حد توانشان به هر رطب و یابسی تمسک نموده و از 

 
 .۲7۱س۱۲۶ص3_جواب المنیر،ج 1
 .38ص۴_متشابهات،ج 2
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کالم مجمل و یا بی ربطی نیز برای خود دلیل ساخته و به خورد مریدان خود و 
کسانی که قصد جذبشان را دارند،میدهند،بلکه به این طریق القل چند نفر دیگری 

 را نیز به جمع قلیل منحرفین خود اضافه نمایند.
احمد اسماعیل بصری نیز دقیقا با قرار دادن پای در جای پای بهائیت و 

لپایگانی،خودرا مصداق روایت مذکور دانسته و گمان میبرد که آن قائمی که گ 
سنش در اول ظهور کم میباشد،خویش بوده و دلیلش هم اینست که امام زمان عج 

سال شمسی از عمر مبارکشان میگذرد و این بدین معناست ۱۱۴۶تا امروز بیش از  
ه ما دو قائم داشته و قائم که ایشان مصداق آن روایت قائم جوان نبوده و در نتیج 

جوان تر به حسب ادعای بهائیت،میرزا حسینعلی بهاء بوده و به حسب ادعای اتباع 
 احمد اسماعیل بصری و خود وی،احمد بصری میباشد.

اما در ادامه اشاره خواهیم کرد که این روایت اصال و ابدا ربطی به موضوع 
به مدعی دروغینی همچون   دوگانگی شخصیت قائم نداشته و درثانی ربطی نیز

بهاء و احمد اسماعیل بصری نیز ندارد و این جماعت با فهم غلط خود از روایت 
برداشتی جاهالنه به تابعین خود ارائه داده اند که در بخش بعدی بدان اشاره 

 خواهیم نمود.
 نقد

همانطور که قولش را دادیم در این بخش به نقد ادعا و استدالل این جماعت به 
ث کذایی میپردازیم تا مشخص شود که حقیقت ماجرا چه بوده و در واقع حدی 

حدیث مذکور در سبب بیان چه امر و مطلبی بوده است که مدعیان از آن به نفع 
 خود سوء استفاده نموده اند.

قبل از اشاره به حدیث مذکور باید بیان بداریم که احمد اسماعیل و تابعینش 
وی هنوز خروج نکرده و یعنی با این حساب سن وی تا قائل به این امر هستند که 

امروز نیز قابل شمارش بوده و معیار ما میباشد،بنابر آنچه در کتب جریان شناسی 
(هجری شمسی میباشد و ۱3۴8نقل شده است،احمد اسماعیل بصری متولد ) 
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سالگی گذاشته و دیگر بر وی جوان ۵0این بدین معناست که وی تا به امروز پا در  
 یا حتی میانسال نیز اطالق نمیگردد. و 

فلذا با چشم پوشی از هرکالم دیگر،باید بیان داشت که احمد اسماعیل ابدا 
جوان نبوده و حین ظهورش که مشخص نیست چه زمانی میباشد،نیز با این روایت 

 تطابقی نداشته و ندارد.
صادق علیه بن أبی حمزه از امام   علّی اما روایت نقل شده این چنین میباشد:»

الّسالم روایت کرده که آن حضرت فرمود:»اگر قائم قیام کند حتما مردم او را انکار 
گردد،کسی بر کنند،زیرا او به صورت جوانی برومند به سوی ایشان باز می می 

ماند مگر آن کس که خداوند در عالم ذّر خود نسبت به او پایدار نمی   ۀعقید 
در روایت دیگری غیر از این روایت چنین است  از او پیمان گرفته باشد«.   ننخستی 

که آن حضرت فرمود:»و از بزرگترین گرفتاریها آن است که صاحب موعود ایشان 
پندارند که او باید کند در حالی که آنان می جوانی بر آنان خروج می  ۀ به چهر

 «. 1پیرمردی کهن سال باشد
ن روایت ابدا اشاره ای و هر عاقلی با خواندن صرف روایت متوجه میشود که ای

به دو قائم و یا قائم جوان و یا پیر نداشته و معنا و مقصود روایت در نظر مردمان 
میباشد؛بدین شرح که حضرت حجت عج کما اینکه طبیعتا بیش از هزار سال 

است از عمرشان میگذرد،در زمان ظهورشان مردم توقع دارند که با شخصی کهن 
که طبق عادت ایشان سن باالیی داشته و عمال باید پیر سال و پیر روبرو گردند چرا 

باشند،اما میبینند که حضرتش در چهره مردی جوان آمده و به همین علت امر بر 
مردم سخت میشود که چگونه این امر ممکن است فلذا روایت اشاره به چهره 

 
ِه َعلَ  1 ه   _َعْن َعِليِّ ْبِن َأِبي َحْمَزَة َعْن َأِبي َعْبِد َاللَّ نَّ

َ
اس  أِل ْنَکَره  َالنَّ

َ
ه  َقاَل: َلْو َقْد َقاَم َاْلَقاِئم  أَل اَلم  َأنَّ ْیِه السَّ

وَّ 
َ
رِّ َاأْل ه  ِمیَثاَقه  ِفي َالذَّ ت  َعَلْیِه ِإالَّ َمْن َقْد َأَخَذ َاللَّ وِفقا  اَل َیْثب  َواَیةِ َیْرِجع  ِإَلْیِهْم َشاّبا  م  ه   ِل َو ِفي َغْیِر َهِذِه َالرِّ َأنَّ

و ْم َیْحَسب  ْم َشاّبا  َو ه  ه  َج ِإَلْیِهْم َصاِحب  ِة َأْن َیْخر  اَلم  َو ِإنَّ ِمْن َأْعَظِم َاْلَبِلیَّ الغیبة َقاَل َعَلْیِه السَّ َنه  َشْیخا  َکِبیرا 
 .۱88ص ۱)للنعمانی(  ج
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حضرت دارد که با گذشت این همه مدت طوالنی بازهم مانند جوانی رشید نه 
 ی پیر ظهور میکنند.شیخ 

کالم ما را روایتی دیگر از حضرات معصومین علیهم السالم تایید میکند 
بن الحسین علیهما الّسالم از امام  بن عمر بن علّی  علّی آنجایی که فرموده اند:»

صادق علیه الّسالم روایت کرده که آن حضرت فرمود:»قائم فرزندان من برابر عمر 
نماید و این،مّدتی است و بیست سال است عمر می حضرت ابراهیم که یك صد 

شود(سپس در امتداد زمان به شود)یادش به فراموشی سپرده نمی که او درك می 
شود(و بعد به صورت جوان زند)مّدتی طوالنی غایب می غیبتی طوالنی دست می 

گردد چندان که گروهی از مردم از او رشیدی سی و دو ساله آشکار می 
و زمین را همچنان که از ستمگری و تجاوز پر شده است،لبریز از گردند.ا بازمی 

 «. 1برابری و دادگری خواهد کرد 
 و دیگر روایاتی که اشاره به سن ایشان در حدود چهل سالگی کرده اند:

ابو صلت هروی گوید:به امام رضا علیه الّسالم گفتم:عالمات ظهور قائم شما » 
پیری است ولی منظرش جوان است   سّن   اش این است که در ؟فرمود:نشانه چیست 
دیگرش  ۀپندارد چهل ساله و یا کمتر از آن است و نشان می  هرکه ببیند ای که به گونه 

 «. 2فرا رسد  جلشآن است که به گذشت شب و روز پیر نشود تا آنکه ا

 
ِد ْبِن  1 َحمَّ َثَنا َجْعَفر  ْبن  م  اٍم َقاَل َحدَّ د  ْبن  َهمَّ َحمَّ د   _م  َحمَّ َثَنا م  َمر  ْبن  َطْرَخاَن َقاَل َحدَّ َثِني ع  َماِلٍك َقاَل َحدَّ

ِه َج  اَلم  َعْن َأِبي َعْبِد َاللَّ َسْیِن َعَلْیِهَما السَّ َمَر ْبِن َعِليِّ ْبِن َاْلح  ٍد ْبن  ِإْسَماِعیَل َعْن َعِليِّ ْبِن ع  َحمَّ ْعَفِر ْبِن م 
ه  َقاَل: اَلم  َأنَّ مَّ َیِغیب  َغْیَبة  ِفي   َعَلْیِه السَّ ْدَری ِبِه ث  َر َاْلَخِلیِل ِعْشِریَن َو ِماَئَة َسَنٍة ی  م  ر  ع  َعمَّ ْلِدي ی  َاْلَقاِئم  ِمْن و 

ی َتْرِجَع َعْنه  َطاِئَفٌة مِ  وِفٍق ِاْبِن ِاْثَنَتْیِن َو َثاَلِثیَن َسَنة  َحتَّ وَرِة َشابٍّ م  ْهِر َو َیْظَهر  ِفي ص  اِس َیْمََل  َن َالنَّ َالدَّ
. الغیبة )للنعمانی(  ج ْلما  َو َجْورا  ِلَئْت ظ  ْرَض ِقْسطا  َو َعْدال  َکَما م 

َ
 .۱89ص ۱َاأْل

_و روی أبو الصلت الهروي قال: قلت للرضا علیه السالم: ما عالمة القائم منکم إذا خرج؟ فقال:   2
لیحسبه ابن أربعین سنة أو دونها، و إّن  »عالمته أن یکون شیخ السن، شاّب المنظر، حّتی أن الناظر إلیه

.  ۲9۵ص  ۲من عالماته أن ال یهرم بمرور األّیام و الّلیالي علیه حّتی یأتي أجله.« إعالم الوری  ج
  ۲. الوافي  ج۴۶۶ص ۲. الوافي  ج3۶۲ص ۵. اثبات الهداة  ج۱۱70ص 3الخرائج و الجرائح  ج

 .۴۶۶ص
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دانید که هیچ یك از ما می نآیا  و یا در روایت دیگر این چنین نقل شده است:» 
 ز آنکه بیعت سرکش زمانش بر گردن اوست مگر قائمی که روح اّٰلل ائّمه نیست ج 

 و  سازد می   مخفی  را  او  والدت خواند؟خداوندمی   نماز  او   سر  پشت  مریم   بن  عیسی
 او. نباشد او گردن  بر  احدی  بیعت کند  خروج که  آنگاه  تا  شودمی  نهان  او   شخص

کنیزان، خداوند عمر او را در ان برادرم حسین است و فرزند سرور فرزند  از   نهمین
گرداند،سپس با قدرت خود او را در صورت جوانی که دوران غیبش طوالنی می 

سازد تا بدانند که خداوند بر هر کاری توانا کمتر از چهل سال دارد ظاهر می 
 .«1است

فلذا در نتیجه متوجه میشویم که این از جهل مدعیان دروغین بوده که به چنین 
برای استدالل استناد نموده و عجیب تر از آن این مطلب است که از این حدیثی 

روایت برداشت دوگانگی قائم نموده اند که درواقع این کالم خود در نهایت 
 سفاهت و بالهت میباشد.

و ما نیز بدون اینکه برداشت شخصی از روایت داشته باشیم با کنار هم قرار 
یدیم که منظور از جوان بودن،در نظر مردم است دادن دیگر روایات به این نتیجه رس 

 نه جوانی دیگر غیر از حضرت حجت عج و شرح استدالل بیان گردید.
 
 
 

 
ر  ْبن  َجْعَفرِ  1 َظفَّ َثَنا َاْلم  ِد _َحدَّ َحمَّ َثَنا َجْعَفر  ْبن  م  ه  َعْنه  َقاَل َحدَّ َمْرَقْنِديُّ َرِضَي َاللَّ ِر َاْلَعَلِويُّ َالسَّ َظفَّ  ْبِن َاْلم 

وَسی ْبِن َجْعَفٍر َاْلَبْغَداِديِّ َقاَل َحدَّ  َثَنا َجْبَرِئیل  ْبن  َأْحَمَد َعْن م  وٍد َعْن َأِبیِه َقاَل َحدَّ َسن  ْبن   َثِني َاْلَح ْبِن َمْسع 
َکْیٍم َعْن َأِبیِه َعْن َأِبي َسِعیٍد َعِقیَص  ْیَرِفيُّ َعْن َحَناِن ْبِن َسِدیٍر َعْن َأِبیِه َسِدیِر ْبِن ح  ٍد َالصَّ َحمَّ ا م  ا َقاَل: َلمَّ

ْفَیاَن َدَخَل َعَلْیِه َال َیَة ْبَن َأِبي س  َعاِو اَلم  م  ا َأَحٌد َصاَلَح َاْلَحَسن  ْبن  َعِليٍّ َعَلْیِه السَّ ه  َما ِمنَّ ْم َأنَّ ...َأ َما َعِلْمت  اس  نَّ
ِه ِعیَسی ِاْبن   وح  َاللَّ ي ر  َصلِّ ِذي ی  ِقِه َبْیَعٌة ِلَطاِغَیِة َزَماِنِه ِإالَّ َاْلَقاِئم  َالَّ ن  اَلم  َخْلَفه   ِإالَّ َو َیَقع  ِفي ع   َمْرَیَم َعَلْیِه السَّ

ْخفِ  َه َعزَّ َو َجلَّ ی  اِسع  ِمْن َفِإنَّ َاللَّ ِقِه َبْیَعٌة ِإَذا َخَرَج َذِلَك َالتَّ ن  َحٍد ِفي ع 
َ
وَن أِل ب  َشْخَصه  ِلَئالَّ َیک  َغیِّ ي ِواَلَدَته  َو ی 

ْدَرِتهِ  ه  ِبق  ْظِهر  مَّ ی  َره  ِفي َغْیَبِتِه ث  م  ه  ع  ِطیل  َاللَّ َماِء ی  َدِة َاإْلِ َسْیِن ِاْبِن َسیِّ ْلِد َأِخي َاْلح  وَر  و  وَن  ِفي ص  ِة َشابٍّ د 
لِّ َشْيٍء َقِدیٌر. کمال الدین  ج ْعَلَم َأنَّ َالّلَه َعلی ک   .3۱۵ص ۱َأْرَبِعیَن َسَنة  َذِلَك ِلی 
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َشرُّ الُفَقَهاِء   روایت چهارم:
َ
َماِن أ  ُفَقَهاُء َذِلَک الَزَّ

 فرقه بهائیه
علمای شیعه همیشه حامی دین بوده و مکتب تشیع را در برابر انحرافات و 

هور کرده اند، حفظ نموده و به بدعت ها و مدعیان دروغینی که در طول تاریخ ظ
 عنوان یکی از ارکان مهم تشیع در عصر غیبت شمرده میشوند.

و به علت اینکه فرقه ها نیز از اهمیت باالی علماء نزد مردم مطلع بودند، یکی 
از ترفند های همیشگی خودرا ذم علماء و رد ایشان و تقبیح چهره ایشان قرار داده و 

دند که باعث همه بدبختی ها عالمان دینی بوده و همین به تابعین خود القا میکر
عالمان دینی که امروزه قطب تشیع میباشند، روزی مقابل امام عصر عج ایستادگی 

 کرده و به مقابله با ایشان میپردازند.
فرقه بهائیت نیز یکی از این فرقی است که به شدت با علماء دشمنی کرده و 

ایشان انجام داده و در همه ادوار تاریخ به   بیشترین سعی خودرا در دشمنی با
دشمنی با ایشان پرداخته و گاها دست به ترور علمای کباری زده اند که به علت 

 .1اختصار کالم از شرح آن پرهیز میکنیم
ظاهر و روشن است که  ینکته بس  نیو ا  در کتاب فرائد این چنین آمده است:»

 یدانند و عل ی ا واجب االطاعه مر  شان ی عصر که خلق ا ی وقت و فقها  یعلما
رؤسا بر   نیچن  نیشمارند اگر ا یم  هیّ ن یاوامرشان را از فروض د  یاجرا  ا یالعم 

 افتیاز شرارت و شراست صدور خواهد  ی ال شّک افعال ند ینما امیمعارضت قائم ق 
ظاهر خواهد گشت که از  شانیصادر نشده و قساوت قلبها از ا تیّ هل که از کّفار جا

 لهیرذ  هیّ اوصاف دن   عی رؤسا به جم  نیظاهر نگشته خاّصه اگر ا قا یافر  نیمتوّحش 
و قساوت قلب و تکّبر  استیموصوف باشند و به خصائص حسد و جهل و حّب ر 

و   ةیّ التح   ب یو آله اط   هی عل اءیچنانکه حضرت خاتم االنب ،و نخوت و دنائت معروف 
نموده است   تیالّرحمه در بحار روا  ه یعل  ی که مجلس  ف ی شر  ث یحد  نیالّثناء در ا
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تِ   یَزَمان  َعلَ  یأتِ یَ روزگار فرموده است که "َس  نیا  ی در وصف علما َمّ ِمن   یبَق یَ اَل   یأ 
ه  َو اَل ِمَن ااِلسالِم اِ  رآِن ِااّل َرسم  ه    اّل الق  وَن ی  ِاسم  م َأبَعد  الّناِس ِمنه   َسمُّ ِبِه َو ه 

م َعاِمَرة  َو ِه  ه  هَد  یَمَساِجد  َقَهاِء َتحَت ِظلَّ   یَخَراب  ِمَن ال  َماِن َأَشرُّ الف  َقَهاء  َذِلَک الَزّ ف 
م َخَرَجِت الِفتَنة َو ِالِ  ماء ِمنه  ."  ِهمی السَّ ود  خواهد آمد بر اّمت من  یبزود  یعنیَتع 

آن و از اسالم نماند جز اسم آن. به اسم اسالم   ۀجز نوشتکه از قرآن نماند   ی مانز 
به آن مساجدشان آباد است و  ی شوند و حال آنکه دور ترند از هر کس   یم  دهی نام 

آسمان  ر ی هستند که در ز  یتر فقهائ  ری آن زمان شر   یخراب. فقها تی لکن از هدا 
 «1..د ی آ  دی عا نشایو اثر آن بدا   زد ی خ  شانیخلق از ا بینمودار گشته اند. فتنه و فر

و چنانکه میبینید، گلپایگانی بدین صورت این حدیث را بر علمای شیعه تطبیق 
داده و بدین گونه جسارت کرده و سعی میکند تا چهره علما را با بعضی روایات 

مجمل و عام، تقبیح کند، که البته در ادامه به نقد روایت و شباهت ادله این جریان 
 اسماعیل اشاره خواهد شد.با فرقه احمد  

 فرقه احمد اسماعیل
چنانکه مطرح گشت، فرقه ها شدیدا سعی بر این دارند تا علمای شیعه را در 
نظر مردم تحقیر و تقبیح کرده و آن عظمت علمی و مقام شامخ معنوی که میان 

مردم دارند را از بین برده تا بدین صورت مردم را از یک سپری مستحکم خلع نموده 
 شبهات خودشان را بر سر عوام شیعه فرو ریزند.و 

فرقه احمد اسماعیل نیز از جمله فرقی میباشد که شدیدا با علمای شیعه مشکل 
داشته و دائما سعی در رد ایشان داشته و دائما به اینان توهین کرده و کالم اینان را 

واهد غیر معتبر میشمارند، که به صورت اختصار  به بعضی موارد آن اشاره خ
 گشت.

 ی علمای ب بدینسان مردم و باالخص احمد اسماعیل اینگونه نوشته است:» 
سرشار از نفاق زندگی می کنند، آنها می دانند که خدواند حق  یعمل در یك فضا 
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حاکمیت الهی است وحاکمیت مردم باطل و با حاکمیت  همان  است و حق او
انب حق را نمی گیرد در ج  کس  خداوند بر زمین در تضاد است . با این حال هیچ

 عوض مهر تأیید را بر باطل می زنند، آنها همان علمای آخر ال زمان اند، شرترین
روی زمین که فتنه از آنها بر می خیزد ، وبسوی آنها باز می گردد همان گونه  فقهای

تِ   یَزَمان  َعلَ  یأتِ یَ آنها را وصف می کند: َس   چنین  این  (ص )که پیامبر اسالم  َمّ  الَ   یأ 
ه  َو اَل ِمَن ااِلسالِم اِ   یبَق یَ  رآِن ِااّل َرسم  ه    اّل ِمن الق  وَن ی  ِاسم  م َأبَعد  الّناِس ِمنه   َسمُّ ِبِه َو ه 

م َعاِمَرة  َو ِه  ه  هَد  یَمَساِجد  َقَهاِء َتحَت ِظلَّ   یَخَراب  ِمَن ال  َماِن َأَشرُّ الف  َقَهاء  َذِلَک الَزّ ف 
م َخَرَجِت الفِ  ماء ِمنه  ود    ِهمی تَنة َو ِالِ السَّ  «.1َتع 

واجب است که همواره   نیپس بر مؤمن   و یا در جای دیگر این چنین میگوید:»
کنند و  یم  ری س  و ائمه نیو مرسل  امبران یباشند که بر راه پ   یبا عمل یعلما  رو ی پ 
 خشم خدا  یکه برا   یبر حذر باشند، کسان  زیعمل ن  ی سوء ب  یاز علما  یرو ی پ 

شوند،،و   ینم نیخشمگ  رد ی گ  ی مورد اهانت قرار م  مشیکه کتاب قرآن کر  یهنگام
 زی با او ن د یو شا  ستادیخواهند ا ی در مقابل امام مهد آنها  از   یار ی که بس  ی کسان

تِ   یَزَمان  َعلَ  ی أتِ یَ َس  :فرمودند   امبریشده که حضرت پ  تی روا ، بجنگند  َمّ  «.2ی...أ 
اسماعیل بصری نیز دقیقا به همان روایتی که فرقه فلذا میبینیم که فرقه احمد  

بهائیه نقل نموده، اشاره کرده و از آن روایت به نفع خود و علیه علمای شیعه استفاده 
نموده است و البته باید بیان کرد که فرقه احمد اسماعیل مکررا و در موارد متعدد به 

صرفا به مواردی که  علمای بزرگوار شیعه جسارت نموده است که در این بخش ما
این فرقه به حدیث مذکور اشاره نموده است بسنده کرده و از نقل آنان پرهیز 

 .3نمودیم

 
 .۱۱_حاکمیت خداوند،ص 1
 .7۴ص۲_فتنه گوساله،ج 2
 _برای مثال به دیگر جسارت هایی که احمد اسماعیل به علما نموده است اشاره خواهیم نمود: 3
و آنها حتما ریاکار هستند و همه ی اعمال آنها ریا   !!!ـ »حکم به رأی سیستانی حکم شیطان است۱
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در بخش بعد به نقد این روایت و اثبات جهل این جریان در فهم این روایا 
اشاره خواهد گشت، تا خواننده محترم متوجه این امر بشود که فرقه های دروغین 

 د به هر رطب و یابسی استناد کرده و سوء استفاده می نمایند.برای اثبات کالم خو 
 نقد

از آنجایی که این دو فرقه هدفشان جسارت به علماء و کم اهمیت جلوه دادن 
نقش ایشان بوده و ایضا هردوی اینان به روایتی مشابه برای این امر اشاره نموده اند، 

ول: روایاتی که در مدح ا  باید این بخش نوشته را به دو قسمت اختصاص دهیم:
 علماء صادر گشته است

دوم: توضیحاتی حول روایت ذکر شده توسط فرقه بهائیه و احمد اسماعیل 
 بصری 

 اما روایتی که در مدح علما بیان شده است به شرح زیر میباشد:
 

 
← 

کاری است، پس گریه  آنها بر امام حسین ریا است، و نمازشان ریا است، و هدف آنها فقط تسلط بر  
 . ۶8ص ۱متشابهات،جقلب مردم و مقامهای ناچیز  دنیوی همانند ریاست دینی است )الذین هم یراءون(« 

علمای شیعه امروز میگویند، که پایانی برای غیبت کبری وجود  ـ » و این سخنی است که بعضی از۲
ندارد،و هیچ کس هرگز امام عصر را نمی بیند. و در حقیقت آنها خواهان ظهور و سپس قیامش  

نمیباشند،زیراکه ظهورش به معنای پایان مرجعیتشان می باشد، همان مرجعیتی که شیعیان را به 
 .۱0خطبه داستان مالقات،ص فکنده و آنان را پراکنده نموده است. اختالف کشانده و بین آنها جدایی ا

البته باید بیان شود که احمد اسماعیل بارها و بارها علمای شیعه را به علت اینکه با انتخابات موافقت 
کرده اند، کافر خوانده و حتی تابعین وی نیز کتبی مخصوص در رد ایشان و طعن بر ایشان نوشته اند، 

العقیلی که یکی از افراد سرشناس این فرقه و دست راست احمد اسماعیل بصری در  مانند ناظم
بحوث علمی میباشد که وی کتابی تحت عنوان "واقفیه عصر ظهور" دارد و در آن تماما به علمای شیعه 

جسارت نموده و چهره ایشان را تقبیح نموده و چنانکه از نام کتاب مشخص است، علمای شیعه را با 
منحوس واقفیه که منکر امامت علی بن موسی الرضا علیهما السالم بوده؛ قیاس کرده و شیعیان فرقه 

 امیرالمومنین را با عده ای کافر و مرتد برابر دانسته است.
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 روایت اول: 

یا  یهیچ عالم»پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند:
گذرد و از روستایی از روستاها و یا شهری از شهرهای مسلمانان نمی  اندوزی  دانش 

نوشد و از یک طرف وارد خورد و از نوشیدنی آنان نمي   خوراک آنان نمی از  
نمیگردد، جز آنکه خدای متعال عذاب قبرهایشان شود و از طرف دیگر خارج  نمي 

 «.1را تا چهل روز بر میدارد 
 روایت دوم:

بدستی   -امام باقر علیه الّسالم نقل است که فرموده:عالم همچون شمعاز  » 
بخشد. و مشمول دعای خیرشان گردد. فرد عالم دارای است که به مردم روشنی می 

سازد، پس هر که شمع علم و حکمتی است که تاریکی جهل و حیرت را نابود می 
به حساب فرد بکمك آن روشنی، از جهل رهیده و از اسارت آن خالصی یابد،  

عالم از آزادشدگان آتش است، و خداوند به تالفی آن به تعداد هر تار موی کسی که 
صد هزار قنطار کسی که در غیر راه خدا خرج  ۀ آزاد نموده، بیشتر و بهتر از صدق

نموده به او دهد، بلکه این صدقه برای صاحبش موجب وبال و گرفتاری است، 
 لاید که از پاداش صد هزار رکعت نماز در مقاب ولی خداوند به او چیزی عطا فرم 

 «. 2کعبه برتر و بهتر باشد

 
ْسِلمیَن َاو َبْلَدٍة ِمْن ِبالِد  1 َری اْلم  رُّ ِبَقْرَیٍة ِمْن ق  ٍم َیم  َتَعلِّ ْل ِمْن  _ ما ِمْن عاِلٍم َاو م  ْسِلمیَن َو َلْم َیْاک  اْلم 

بوِرِهْم  َیْشَرْب ِمْن َشراِبِهْم َو َدَخَل ِمْن جاِنٍب َو َخَرَج ِمْن جاِنٍب ِااّل َرَفَع الّلهَطعاِمِهْم َو َلْم  َتعالی َعذاَب ق 
 . ۱79ص۱جامع األخبار،ج َاْرَبعیَن َیْوما.

ْسَناِد َعْنه  َعَلْیِه ا 2 اَلم  : َاْلَعاِلم  َکَمْن َمَعه  َشْمَعٌة  _ َو ِبَهَذا َاإْلِ د  ْبن  َعِليٍّ َاْلَباِقر  َعَلْیِه السَّ َحمَّ اَلم  َقاَل َقاَل م  لسَّ
ْلَمَة َالْ  ِزیل  ظ  لُّ َمْن َأْبَصَر ِبَشْمَعِتِه َدَعا ِبَخْیٍر َکَذِلَك َاْلَعاِلم  َمَعه  َشْمَعٌة ت  اِس َفک  ِضيء  ِللنَّ ْیَرِة  َجْهِل َو َاْلَح ت 

اِر  َتَقاِئِه ِمَن َالنَّ َو ِمْن ع  لُّ َمْن َأَضاَءْت َله  َفَخَرَج ِبَها ِمْن َحْیَرٍة َأْو َنَجا ِبَها ِمْن َجْهٍل َفه  ه  َعْن َفک  ض  َعوِّ ه  ی  َو َاللَّ
َدَقِة ِبِماَئِة أَ  َو َأْفَضل  َله  ِمَن َالصَّ لِّ َشْعَرٍة ِلَمْن َأْعَتَقه  َما ه  ه  َعزَّ َو  َذِلَك ِبک  ِذي َأَمَر َاللَّ ْلِف ِقْنَطاٍر َعَلی َاْلَوْجِه َالَّ

َو َأْفَضل  ِمْن ِماَئِة َأْلِف  ه  َما ه  ْعِطیِه َاللَّ َدَقة  َوَباٌل َعَلی َصاِحِبَها َلِکْن ی  یَها ِمْن َجلَّ ِبِه َبْل ِتْلَك َالصَّ َصلِّ َرْکَعٍة ی 
 . ۱7ص ۱االحتجاج،جَبْیِن َیَدِي َاْلَکْعَبِة. 
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 روایت سوم:
چون بدعت در امت من » پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند:

ها پدیدار شود باید عالم علم خود را پدیدار کند و گر نه بر او باد لعنت خدا و فرشته 
 «. 1و همه مردم

دقیقا همان دلیلی است که فرقه های دروغین به مبارزه و مقابله با علمای و این 
شیعه پرداخته و به شدت از ایشان ترس دارند، چراکه همیشه این بزرگواران بوده اند 
که در مقابل بدعت ها و انحرافات صادره از سمت این مدعیان برخواسته و شبهات 

 له حقه از آیات و روایات ثابت نمایند.آنهارا جواب داده و بطالن اینان را با اد 
 روایت چهارم:

آید زمانی بر امت من که میگریزند از می   :پیغمبر)صّلی الله علیه و آله( فرمود» 
ه عالمان چنانچه میگریزد گوسفند از گرگ مبتال میگرداند ایشان را خدای تعالی ب 

میسازد خدا بر   ّلط اّول باز میگیرد برکت را از مالهای ایشان و دّوم مس ،  سه چیز 
 .«2از دنیا بی ایمان بیرون روند  ومایشان پادشاه ستمکار و س 

و روایات کثیر دیگری که تماما در وصف و مدح عالمان دینی صادر گشته و 
حضرات معصومین علیهم السالم شیعیان خود را به تبعیت از ایشان در عصر 

در غیبت کبری بوده و در غیبت امر نموده و ایشان نائبان عام حضرت حجت عج  
برابر انحرافات و بدعت ها همچون سپری مستحکم ایستادگی می نمایند، فلذا 
شکی نیست با چند روایت در ذم علما نمیتوان چهره ایشان را تقبیح نموده و کم 

اهمیت جلوه داد چراکه قطعا روایات زیادی نیز در مدح ایشان صادر گشته و حتی 
ق سندی این روایات را کنار بگذاریم، باید قائل بر این اگر بخواهیم بررسی دقی

 
ْظِهِر  1 ِتي َفْلی  مَّ ه  َعَلْیِه َو آِلِه : ِإَذا َظَهَرِت َاْلِبَدع  ِفي أ  ی اللَّ ْرَسِلیَن َصلَّ ِد َاْلم  ِوَي َعْن َسیِّ َاْلَعاِلم  ِعْلَمه  َو ِإالَّ  _ ر 

اِس َأْجَمِعیَن.   .۴۲3ص ۵۴بحار األنوار،جَفَعَلْیِه َلْعَنة  َاّٰللِ َو َاْلَماٰلِئَکِة َو َالنّٰ

َلَماِء کَ  2 وَن ِمَن َاْلع  ِتي َیِفرُّ مَّ ه  َعَلْیِه َو آِلِه : َسَیْأِتي َزَماٌن َعَلی أ  ی َاللَّ ِه َصلَّ ول  َاللَّ َما َیِفرُّ َاْلَغَنم  َعِن _ َقاَل َرس 
وَّ 

َ
ه  َتَعاَلی ِبَثاَلَثِة َأْشَیاَء َاأْل م  َاللَّ ْئِب َفِإَذا َکاَن َکَذِلَك ِاْبَتاَله  ه   َالذِّ َط َاللَّ اِني َسلَّ ل  َیْرَفع  َاْلَبَرَکَة ِمْن َأْمَواِلِهْم َو َالثَّ

ْنَیا ِباَل ِإیَماٍن. وَن ِمَن َالدُّ ج  اِلث  َیْخر  ْلَطانا  َجاِئرا  َو َالثَّ  . ۱30ص۱جامع األخبار،ج َعَلْیِهْم س 
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مطلب باشیم که روایات ذم اشاره به دسته ای از علما دارد و بر خالف ادعای نا 
جوانمردانه فرقه ها، تمامی علما بد و شرور نبوده و بلکه عده ای از ایشان شامل آن 

 دسته از روایات میباشند.
مذکور توسط دو فرقه باید صورت پذیرد بدین اما بحثی که در رابطه با حدیث  

 شرح میباشد که:
اوال: حضرت در اول حدیث،مورد منظور و مقصود خود را خاص به شیعیان 

ندانسته و تصریح میکنند که»سیأتی علی الناس زمان « و کلمه ناس که به معنای 
مردم است،اعم از شیعه و سنی بوده و اطالق این حدیث به خصوص شیعیان 

 سیر به رأی و تهمت به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میباشد.تف
دوما: نکته مهم روایت جمله »فقهاء ذلک الزمان« میباشد که فرقه ها این 

بخش را تطبیق بر عالمان دینی شیعی داده و ایشان را مصداق آن دانسته اند، حال 
یع مردم بوده فلذا این آنکه در فراز اول ثابت گشت که منظور روایت درباره جم 

فقهائی هم که در این قسمت نقل میشود ناظر به فقهاء  وعالمان دینی تمامی ادیان 
و ملل مختلف بوده و منحصر در شیعه نمیباشد و اگر بگویند که این جمله 

عمومیت داشته و شامل همگان در آن عصر میشود باید بیان داشت که این قسمت 
ء تخصیص میخورد، و اینگونه به جمع روایات روایت با روایات مدح علما 

 میپردازیم.
سوما: بی شک منظور روایت درباره فقهاء سوء میباشد که خود خالف فتنه 

ود    هستند و این کالم را جمله» ْم َخَرَجِت اْلِفْتَنة  َو ِإَلْیِهْم َتع  « ثابت می نماید که ِمْنه 
 کالم درباب فقهاء بد و سوء میباشد.

کی نیست که تطبیق این روایت با علمای شیعه کامال تطبیقی در نتیجه ش 
ناجوانمردانه بوده و تهمتی به رسول الله میباشد  چراکه روایت کامال مطلق بوده و 
عالمان تمامی ملل را در بر گرفته و میتوان منظور این روایت را عالمان فاسدی که 
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مفتی های وهابی که فتوا امروزه باعث جنگ های بی فائده میشوند دانست،همانند 
 های عجیب داده و هر روز فتنه ای جدید پایه گذاری می نمایند.

و مسلما شکی نیست که حتی اگر بخواهیم این روایت را بر عالمان دینی شیعی 
حمل نماییم نمیتوانیم تمامی ایشان را با یک عنوان معرفی نموده و بگوییم تمامی 

شده اند که بی شک کالمی غلط و از روی   علمای شیعه سوء و بد و باعث فتنه
غرض است و نکته مهم وجود بد و خوب در هر مکان و زمانی میباشد که انکار نا 

 پذیر میباشد.
اما کالم پایانی ناظر بر این مطلب است که روایات مدح علماء چه بسا بیشتر 

مدح غالبا از روایات ذم ایشان بوده و مهم تر از آن این مطلب است که در روایات 
و یا بهتر بگوییم تماما، حضرات معصومین علیهم السالم درباره عالمان شیعی 

سخن گفته اند، لیکن در روایات ذم سوای بررسی سندی آنان، کالم کامال عام و 
 مطلق بوده و حمل آن بر خاصه ای از مصادیق غلط میباشد.

ی سعی در فلذا بنا بر هردو مورد مشخص گشت که فرقه ها بی هیچ دلیل
تضغیف علما داشته تا مردم را از سالحی مهم خلع نمایند و به راحتی به اهداف 

 شوم خود برسند.
چنانچه مشخص گردید فرقه احمد اسماعیل برای تقبیح جلوه علما،همانند 

فرقه بهائیت به یکسری روایاتی که ربطی با مقصود اصلی نداشته تمسک جسته و 
م پوشی میکند که البته شکی نیست این چشم از خیل عظیم روایات خالف چش 

پوشی یا از روی جهل است و یا غرض که نزد ما آنچه ثابت است مغرض بودن این 
جماعت است چراکه علما یکی از بزرگترین موانع پیش پای این جماعت بوده و بد 

 جلوه دادن آنان در نظر مردم پیروزی بزرگی برای ایشان است.
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ا اسَتقَبَلُه  ِانَّ َقاِئَمنا ِاَذا َقامَ روایت پنجم: َشدَّ ِمِمَّ
َ
اِس أ اسَتقَبل ِمن َجَهَلِة النَّ

ال الَجاِهلِ   ِة یَّ َرُسوُل اللِه ِمن ُجهَّ
 فرقه بهائیه

از دیگر مواردی که اتباع فرقه منحرفه بهائیت برای اثبات خود تمسک جسته 
اند،مسئله غربت و سختی کشیدن حضرت حجت عج در عصر ظهورشان میباشد 

و بیان میدارند که روایات شدت و سختی کشیدن قائم ناظر به بهاء بوده و تابعین 
ه ذکر بعضی از مصادیق سختی کشیدن های خود اشاره وی بعد از نقل این استناد ب 

 نموده و خود و رئیسشان را مصداق این کالم و روایت میدانند.
 ع یو خالصة القول به ظهورش جمصاحب فرائد این چنین نوشته است:»

و مصاعب و شدائد وارده بر آن   دی رجعت نما هیماض   امیّ حوادث و مصائب ا 
شطرا  منها لعّلک  ک یگذشته افزون باشد فاستمع لنتلو عل   یا یحضرت از شدائد انب 

کتاب البحار  ی ف ی ما رواه المجلس   منها.ال  یرّبک سب  ی الحّق و تتخذ ال ی ال ی تهتد
: "ِانَّ َقاِئَمنا ِاَذا َقاَم قول ی الّسالم   ه یاّنه قال سمعت ابا عبدالله عل   سار یبن   لی عن فض 

ال الَجاِهلِ اسَتقَبل ِمن َجَهَلِة الّناِس َأَشدَّ  هَّ ول  اللِه ِمن ج  ا اسَتقَبَله  َرس  لت   ةِ یَّ ِمِمّ َفق 
وَل َذِلَک َقاَل ِاّن   َف ی کَ  م  ی الله َأتَ   َرس  اَس َو ه  وَن یَ النَّ د  وَر َو   عب  خ  الِحَجاَرَة َو الصُّ

وَتَة َو ِانَّ َقاِئَمَنا ِاَذا َقاَم َأت دانی الع  شَب المنح  م   ی َو الخ  ّله  ل  یَ الّناَس َو ک  ِکَتاَب   هِ یَ َعل  َتَأَوّ
ا َواللِه لَ  هِ ی َعلَ  حَتّج یَ اللِه َو  مَّ َقاَل َأمَّ َلنَّ یَ ِبِه ث  ه  َجوَف ب   ِهمی َعلَ  دخ  ل  یَ َکَما    وِتهمی  َعدل   دخ 

مصائب وارده بر قائم   تیّ ف ی در ک  فیشر  ثی حد  ن یا  نیو چون مضام  ...الَحرُّ َو الَقر ّ 
ظهور اعظم   نیدر ا  قی آن طلعت معبود در کمال وضوح و تطب   یا یموعود و اول 

فرستادند و اجساد   هیبه هد   زی ر ین  ۀشهدا را در واقع  یکه سرها  ی به نوع  افتی تحّقق 
بعد از  ران یبلدان ا   ریو تربت خراسان و سا زد یرا در مازندران و اصفهان و  نیمظلوم 

 نیشد و حن  نیاز خونشان رنگ   نیچندان که زم  دندی عه کردن سوزان کشتن و قطعه قط
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از شّدت هجوم و مراقبت اشرار بر   یو مقام امن افتی و اطفالشان ارتفاع   الیع  نی و ان
 «. 1نماند  یو ابرار باق ار یاخ 

و میبینیم که وی چگونه ماجرای هجمه های وحشیانه تابعینشان را به مظلومیت 
از رئیسشان نیز همان قائمی که در روایت مطرح گشته را اثبات تعبیر نموده و بالتبع  

می نمایند؛باید بیان داشت که فی المثل ماجرای نی ریز پس از اتفاقات رخ داده در 
قلعه طبرسی و شورشی بوده است که بابیان زنجان انجام داده بودند،در نی ریز 

بری این شورش را بر استان فارس نیز اینبار شخصی به نام سید یحیی دارابی ره 
 عهده گرفت که البته سرکوب گردید و دارابی نیز کشته شد.

فلذا میبینیم که این جماعت چگونه مخاطبان خودرا همچون جاهالن و 
بیسوادان فرض نموده و روایات اهل بیت علیهم السالم را مشت مشت جلوی اینان 

آنان را از هرگونه تامل و پرت نموده و از تابعین خود تقاضای تعبد محض داشته و  
تعقلی نهی میدارند؛چراکه هر عاقل ذی درک و فهمی با ذره مطالعه ای در تاریخ 

متوجه میشود که این موارد نه تنها داللت بر مظلومیت این فرقه ندارد،بلکه ادل 
الدلیل بر ضاللت و رذالت و خباثت اینان میباشد که هم دست به شورش و قتل و 

 طلبکار میشوند.  کشتار زده و هم
 فرقه احمد اسماعیل

وقتی کتب این فرقه را تورق میکردیم، کما فی السابق به متونی بس عجیب و 
کلمات و ادعاهایی غریب و غیرقابل باور میرسیدیم که حقا جز جاهل مدعی آن 

 ،آنان را قبول نمیکند.انسان کم اطالع از مباحث دینی نبوده و  
مظلومیت خودش به حدیث کذایی که در فرائد این فرقه نیز برای اثبات  

گلپایگانی نقل شده استناد نموده و بدین عنوان رئیس خودرا همان قائم مذکور در 
روایت دانسته اند که بی شک ادعائی دروغ و کالمی ناپسند میباشد و جای تاسف 

اند   دارد که عده ای از مخلصین تا این اندازه نام امام و صاحب خودرا پایین آورده
 

 .9۶و9۴_کتاب الفرائد، 1
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که این جماعت منحرفه به راحتی به آنها چنگ زاده و با گیرکردن در هر چاله و 
 مانعی،سریعا بدانها تمسک میجویند.

یکی از تابعین این جماعت ضمن سؤالی بیان میدارد؛با کسانیکه به احمد 
اسماعیل بدگویی کرده و سخن ناشایست میگویند،چه کنم؟اینان جواب میدهند 

ماعیل این چنین گفته است:»خودتان را با این ظالمان به زحمت که خود احمد اس
نیندازید؛افترا می زنند و تکذیب می کنند و هرچه می خواهند بر زبان می رانند و 
آنچه از گناه انجام شدنی است،انجام می دهند و حکم خداوند،چه نیکو حکمی 

ید و بر فرزندانم ایست و وعده گاه،قیامت.من چه ها کشیده ام و چه ها خواهم کش 
پس از من چه مصیبت ها خواهد رفت؛بیش از آنچه پدرانم به آن مبتال 

گشتند...امام صادق میفرماید:هنگامیکه قائم ما قیام نماید،آزاری که از جهالت و 
نادانی مردمان می بیند،از آزار و اذیتی که پیامبر خدا از جاهالن دوره جاهلیت دید 

 «... 1بیشتر و شدید تر است
و این چنین،احمد اسماعیل بصری،خودش را بدین شکل خنده داری مظلوم 

قرار داده و بیان میکند که امام صادق علیه السالم درباره وضعیت من حدیث 
کذایی را بیان فرموده اند و از این کالم جالب تر گفته وی است که بیان 

نند عباس بن کرده:»حکم کسی که یک پیامبر یا وصی یا حضرت زهرا یا کسی ما

 
ولیکذبوا ولیّشهروا بما یشاءون ولیقترفوا ما هم  _فال ترهقوا أنفسکم مع هؤالء الظلمة، فلیفتروا 1

 .مقترفون، ونعم الحکم الله والموعد القیامة
ْسَتَعان    ه  اْلم  وأني لقیت وسألقی وسیلقی أبنائي )ع( من بعدي أشد مما لقي آبائي )ع( ﴿َفَصْبٌر َجِمیٌل َواللَّ

وَن﴾  َعَلی َما َتِصف 
ام استقبل من جهل الناس أشد مما استقبله رسول الله )ص( من  قال أبو عبد الله )ع(: )إن قائمنا إذا ق

جّهال الجاهلیة، قلت: وکیف ذاك ؟ قال: إن رسول الله )ص( أتی الناس وهم یعبدون الحجارة 
والصخور والعیدان والخشب المنحوتة، وإن قائمنا إذا قام أتی الناس وکلهم یتأول علیه کتاب الله یحتج  

الله لیدخلن علیهم عدله جوف بیوتهم کما یدخل الحر والقر.جواب علیه به، ثم قال: أما و
 .۵۱۲،س۱7۵ص۵المنیر،ج
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علی و زینب...را لعن کند...قتل میباشد،اما کسی که مرا سب کند من از او 
 ...«1درمیگذرم

انسان با خواندن این مطالب درمانده میشود که باید به این مطالب به چشم 
ادعای علمی نگریست یا التماس ها ذلیالنه،بی شک در این متن نیز ادعایی گزاف 

خوابیده است که در بحث بعدی بدان مفصال اشاره گشته و  آمیخته با مظلوم نمایی
 نقد آن نیز بیان میگردد.

 نقد
قبل از هر توضیحی بد نیست متن کامل روایت را بیان نموده و از خواننده 

محترم تقاضای قضاوت نمائیم،تا خودتان متوجه شوید که آیا واقعا اینان بر حق 
،یا اینکه عکس مسئله بر حق بوده و این بوده و روایت مذکور مرتبط با ایشان است 

 جماعت دروغگویانی بیش نبوده اند.
فضیل بن یسار گوید:شنیدم امام صادق علیه اما اصل روایت این چنین است:» 

فرمود:»قائم ما چون قیام کند از جهل مردم شدیدتر از آنچه رسول خدا الّسالم می 
 برخورد  شد  روبرو هلّیتجا نادانان سوی از  آن   با آله  و علیه  ه صّلی اللّ 

 به حالی در   خدا  رسول  همانا:؟فرمود است   ممکن چگونه  این:کردم  کند،عرض می 
های چوبین را دم آمد که آنان سنگ و کلوخ و چوبهای تراشیده و مجّسمه مر  سوی 

آید که جملگی پرستیدند،و قائم ما چون قیام کند در حالی به سوی مردم می می 
نمایند،سپس کنند و بر او بدان احتجاج می تأویل می کتاب خدا را علیه او  

فرمود:بدانید به خدا سوگند که موج دادگستری او بدان گونه که گرما و سرما نفوذ 
 «. 2های آنان راه خواهد یافتکند تا درون خانه می 

 
 .۱73_همان،ص 1
َفضَّ  2 د  ْبن  َاْلم  َحمَّ َثَنا م  ْقَدَة َقاَل َحدَّ ِد ْبِن َسِعیٍد ْبِن ع  َحمَّ اِس َأْحَمد  ْبن  م  و َاْلَعبَّ ِل ْبِن ِإْبَراِهیَم َقاَل _َأْخَبَرَنا َأب 

َثنِ  َضْیِل ْبِن َیَساٍر َقاَل َسِمْعت  َحدَّ ِد ْبِن َمْرَواَن َعِن َاْلف  َحمَّ َراَرَة َعْن م  ِه ْبِن ز  د  ْبن  َعْبِد َاللَّ َحمَّ ِه ي م  َأَبا َعْبِد َاللَّ
ا اِ  اِس َأَشدَّ ِممَّ : ِإنَّ َقاِئَمَنا ِإَذا َقاَم ِاْسَتْقَبَل ِمْن َجْهِل َالنَّ ول  اَلم  َیق  ه  َعَلْیِه  َعَلْیِه السَّ ی َاللَّ ِه َصلَّ ول  َاللَّ ْسَتْقَبَله  َرس 

ه  َعَلْیِه َو آِلهِ  ی َاللَّ ِه َصلَّ وَل َاللَّ ْلت  َو َکْیَف َذاَك َقاَل ِإنَّ َرس  ِة ق  اِل َاْلَجاِهِلیَّ هَّ ْم  َو آِلِه ِمْن ج  اَس َو ه  َأَتی َالنَّ



   مدوّدفتر                                                            مدعی یمانیبا ات فرقه بهائیت  تشابه

حال دلیلی که این جماعت مدعی این روایت را به خودشان منتسب دانسته و 
ود تطبیق داده اند،چه بوده است را خدای متعال میداند،چراکه آنرا برخود و رئیس خ

ما هرچه در متن و ترجمه و حتی برداشت های تفسیری و تاویلی و تحلیلی دیگران 
مینگریم،میبینیم که این روایت نه اشاره ای به قائمی دیگر داشته و نه حتی کنایه و 

دعای چند قائم داشتن نیز از ریز اشاره ای به غیر امام زمان عج دارد،ضمن اینکه ا 
اباطیلی است که هرگز به اثبات نخواهد رسید و به همین دلیل اصلی که ما قبول 
داریم اینست که روایات ذکر شده با عنوان »قائم« همگی بر امام زمان حجة بن 
الحسن عج مطابقت دارد،اال آن مواردی که با دلیل خاص خارج میشود، مانند 

ای حکم،ما همه قائم به امر خدا   ه السالم که فرمودند:حدیث امام باقر علی
.که در همین حدیث نیز خود حضرتشان اشاره خاص به امام زمان عج 1هستیم

مینمایند؛خالصه مطلب اینست که این حدیث هیچ قید و مخصصی ندارد که آنرا 
بر فردی غیر از امام زمان عج تطبیق دهیم و هر عاقلی هم میداند که اصل عدم 

التطبیق و تاویل است و با این اوصاف ادعای بهائیت و احمد اسماعیل در اینباره 
کامال گزاف بوده و این روایت هیچ ربطی به اینان نداشته و خاصه درباره امام زمان 

 عج میباشد.
 
 

 
← 

وَر َو َاْلِع  خ  وَن َاْلِحَجاَرَة َو َالصُّ د  ل  َیْعب  ْم َیَتَأوَّ ه  لُّ اَس َو ک  وَتَة َو ِإنَّ َقاِئَمَنا ِإَذا َقاَم َأَتی َالنَّ َب َاْلَمْنح  ش  یَداَن َو َاْلخ 
ی   ه  َجْوَف ب  َلنَّ َعَلْیِهْم َعْدل  ِه َلَیْدخ  مَّ َقاَل َأَما َو َاللَّ ِه َیْحَتجُّ َعَلْیِه ِبِه ث  ل  َعَلْیِه ِکَتاَب َاللَّ  َاْلَحرُّ َو  وِتِهْم َکَما َیْدخ 

. الغیبة )للنعمانی(  ج رُّ .بحار  ۱۶7ص ۵.اثبات الهداة  ج۲7۶ص ۱.نوادر األخبار  ج۲9۶ص ۱َاْلق 
 .3۶۲ص ۵۲األنوار  ج

ِه ق   1 َنا َنْهِدي ِإَلی َاللَّ لُّ ْلت  َفَأْنَت َاْلَمْهِديُّ َقاَل ک  ِه ق  َنا َقاِئٌم ِبَأْمِر َاللَّ لُّ َأْنَت َصاِحب   ْلت  فَ _َفَقاَل َیا َحَکم  ک 
ِه َو یَ  ل  َأْعَداَء َاللَّ ِذي َتْقت  ْلت  َفَأْنَت َالَّ ْیِف ق  ْیِف َو َواِرث  َالسَّ َنا َصاِحب  َالسَّ لُّ ْیِف َقاَل ک  ِه  َالسَّ ِعزُّ ِبَك َأْوِلَیاء  َاللَّ

ون  َأَنا َو َقْد َبلَ  ک  ِه َفَقاَل َیا َحَکم  َکْیَف َأ ْغت  َخْمسا  َو َأْرَبِعیَن َسَنة  َو ِإنَّ َصاِحَب َهَذا  َو َیْظَهر  ِبَك ِدین  َاللَّ
ِة. الکافي  ج ابَّ ي َو َأَخفُّ َعَلی َظْهِر َالدَّ َبِن ِمنِّ ْمِر َأْقَرب  َعْهدا  ِباللَّ

َ
 .۵3۶ص ۱َاأْل
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 الم پایانی ک
بهات های جریان انحرافی احمد بصری با  ت سخن درباره بیان شّکی نیس ش

مصادیق نگشته و فرقه گمراه بهائیت منتهی و منحصر در این موارد و اعداد و  
و عدم تغییر رویه عویض پوسته باره ت، بحث درو قرائن هد شواعان برخی  ذبه ا

رقه احمد بصری تصادفا با  محتوای فن میباشد، بدین توضیح که  این دو جریا
هما بلکه  نداشته،  شباهت  بهائیت  چند  جریان  که  استعماری  قبل  سده  ن 

و اصالح کردن کامل  یکرد و  ، امروزه با همان روباعث ایجاد بهائیت گردیده
ئوس ادعای ی با همان نظام تشکیالتی و رنبار فرقه دیگربهائیت ای  اشتباهات

نیز با روش و منشی   )ماندگاری بهائیت( تاسیس نموده تا همان نتیجه قبلی را
جدید   فرقه  در  تر  کا جدید  د؛ند خذ  در  دوم  لذا  روایات فتر  استناد    به  مورد 

کردیم اشاره  تا خواننده  طرفین  متو،  این  محترم  این جریان جه  که  مهم گردد 
استفاده   در  به  حتی  استناد  علیهم  روایات  و  از    السالممعصومین  رئیس نیز 

محقق و پیش رو دارد؛ بنابراین  حرافی را  گرفته و همان سیر انق  قبلی خود مش 
و دیگر    وشته  ده نیز با خواندن این نمنتقد و کسی که فریب این جریان را خور

های دنوشته  که  های  رباره  ی  این دو  شباهت  به  است،  آوری شده  جمع  فرقه 
که   میرسد  هیچ  نتیجه  احمدالحسن  جدیدی  فرقه  روچیز  تنها  و  ش نیاورده 

یانی وی نسبت به فرقه بهائیت بروز تر و برخی استدالل ها با ب  حرف کردنمن
م و  جدیدی  بدیگر  ازنای  باع  غیر  که  است  بیان شده  قبلی  و  ث  مبنای  شّک 

 ی نداشته اند شده است. لوحان و افرادی که سواد دینی کافشبهه برخی ساده 
مفید فامیدواری ادر نتیجه   ده ئم آنچه در این مختصر به رشته تحریر در آمده 

 . نمائیم ه موارد و مصادیق دیگری نیز اشارهدر دفتر های بعدی ب تا شتهواقع گ
 علی من اتبع الهدی  والسالم


