
 امام عصر ارواحنا فداه متولد نشده است؟ ،يکاف کتاب تيا بر اساس روايآ

  ح سوال:يتوض

متولد نشده است. چون پس از شهادت امام حسن  السالم هيعل يحضرت مهدآمده،  يطبق آنچه در کتاب کاف

به عبارت . نبود دايهوه السالم يعل  يک از اهل خانه امام حسن عسکري چيه السالم آثار حمل در هيعل يعسکر

ل عدم والدت يدل سالم هللا علیه، يک از همسران حضرت امام حسن عسکري چيگر آشکار نبودن آثار حمل در هيد

   عبارت است از:ت مورد سوال يروابخش مورد استناد امام زمان ارواحنا فداه عنوان شده است. 

ْلَطاُن َو النَّاُس فِ  ا ُدِفَن َأَخَذ السُّ ْفتِ  يَلمَّ ُفوا َعْن ِقْسَمِة مِ  يُش فِ يَطَلِب َوَلِدِه َو َكُثَر التَّ وِر َو َتَوقَّ َراِثِه َو َلْم ياْلَمَناِزِل َو الدُّ

ُلوا ِبِحْفِظ اْلَجارِ يَزِل الَّذِ ي ى َتبَ يَها اْلَحْمُل اَلِزمِ يَم َعلَ ُتُوهِّ  يِة الَّتِ يَن ُوكِّ ا َبَطَل اْلَحْمُل َعْنُهنَّ يَن َحتَّ َن ُبْطاَلُن اْلَحْمِل َفَلمَّ

ِه َو َأخِ يَراُثُه بَ يُقِسَم مِ  ُه َوِص يَن ُأمِّ َعْت ُأمُّ  .َتهُ يِه َجْعَفٍر َو ادَّ

، 505، ص 1ج  ي، کافياألصول من الكافهـ(،  328عقوب بن إسحاق )متوفاىي، أبو جعفر محمد بن يالراز ينيالكل

 هـ.ش. 1362ة،يالثان الطبعة ،تهران ،هيناشر: اسالم

افتن فرزندش پرداختند و ي يه السالم( دفن شد، حاکم و مردم به جستجو برايعل يآنگاه که )امام حسن عسکر

داشتند و دست نگه المه السيعل  يم ارث امام حسن عسکريصورت گرفت و از تقس يفراوان يها جستجودر خانه

او  ينکه عدم بارداريرفت، گماشتند تا ايش ميکه گمان باردار يزيرا به حفاظت و مالزمت از کن يهمواره افراد

م ين مادر و برادرش جعفر تقسيبه السالم يعل يش ثابت شد، ارث امام عسکريآشکار گشت. آنگاه که عدم باردار

 ت او را ادعا کرد.يشد و مادر امام وصا

 :يپاسخ اجمال

شده است. چرا که والدت حضرت  يغلط طراح يش فرضيپ يبر مبنا رايزاست  ياوال: اساسا سوال، سوال نادرست

بوده است نه  ه السالميعل يحدود پنج سال قبل از شهادت پدرشان حضرت امام حسن عسکره السالم يعل يمهد



ه آن يست که ناقل اوليعه نيش ياصطالحت يکننده روا ت مورد استناد سواليا: روايپس از شهادت آن بزرگوار. ثان

ت يو دشمن اهل ب يک فرد ناصبيآن  هياولناقل است كه  يتيصرفا حكاباشد، بلکه ه السالم يعلامام معصوم 

به والدت حضرت  يندارد. ثالثا: در کتاب کافعه يش يبرا يت توسط او ارزشيهم السالم است. پس نقل حکايعل

ش يآمده است که در آن ب« ه السالميمولد الصاحب عل»تحت عنوان  يح شده و بابيتصره السالم يعل يامام مهد

ز قائل به ياز اهل سنت ن يمتعدد يعلما ن،يگذشته از ادر اثبات والدت آن حضرت نقل شده است.  روایت 30از 

 هستند. ه السالميعل يوالدت حضرت مهد

 يعدم آشکار شدن آثار باردارل يبه دله السالم يعلامام عصر  دم والدتع ،طبق سوال و استدالل آننکه يآخر انکته 

و دوم والدت حضرت  يشود اول والدت حضرت موسين استدالل با دو مسئله نقض ميو ا است شانيدر مادر ا

و نه در مادر حضرت رسول   يحضرت موس را برابر با منابع اهل سنت، نه در مادريز ؛ه و آلهيهللا عل يرسول اکرم صل

  آشکار نبوده است.   ي، آثار بارداره و آله يهللا عل يصل

 :يليپاسخ تفص

 گردد.يارائه م ينقض يو سپس پاسخها يّحل ين شبهه ابتدا پاسخهايپاسخ به ا يبرا

 :يحلّ  يها پاسخ

 رد.يگيقرار م يان و مورد بررسيب ين قسمت سه پاسخ حليدر ا

 ه السالميعل يه السالم پنج سال قبل از شهادت امام عسکريعل يوالدت حضرت مهد اول:

ه السالم در يعل يکه پس از شهادت امام حسن عسکرنيبر ا يان شده مبنيت مذكور بيكه در حكا يفرضبنابر 

ه يعلر با والدت امام عص ين منافاتين مسئله کوچکتريک از همسران آن حضرت آثار حمل آشکار نبود، اي چيه

ارواحنا فداه حدود پنج سال  يعه، حضرت مهديث متعدد مورد قبول دانشمندان شيرا برابر با احاديالسالم ندارد. ز



با پنج يافتند و در هنگام شهادت پدر ، تقريوالدت  قمری، 255یعنی حدود سال  قبل از شهادت پدر بزرگوارشان

 گوید:این باره میمحّدث بزرگ شیعه، جناب شیخ کلینی در ساله بودند. 

 ولد عليه السالم للنصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين.

، 514، ص 1هـ(، األصول من الكافي، کافي ج  328الكليني الرازي، أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق )متوفاى

 .ش.هـ 1362الثانية، الطبعة ،تهران ،ناشر: اسالميه

 قمري والدت يافتند. 255ه شعبان سال حضرت امام مهدی ارواحنا فداه در نيم

 گوید:شیخ مفید نیز در این باره می

 مائتين . خمسين و و كان مولده عليه السالم ليلة النصف من شعبان ، سنة خمس و

، اإلرشاد في معرفة حجج هللا  (ق 413متوفاي )البغدادي، الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان، العكبري ، 

، تحقيق : مؤسسة آل البيت عليهم السالم لتحقيق التراث، ناشر : دار المفيد للطباعة 339، ص 2على العباد، ج 

 .م 1993 - 1414لبنان، سال چاپ :  –بيروت  -والنشر والتوزيع 

 قمری بود. 255والدت حضرت امام مهدی ارواحنا فداه در نیمه شعبان سال 

 خ طبرسی به همین مسئله تصریح کرده است:شی

خمس و خمسين ومأتين من  255ولد عليه السالم بسر من رأى ليلة النصف من شعبان قبل طلوع الفجر سنه 

 الهجرة

، به کوشش: مرعشی، سید محمود، ناشر: دفتر 61تاج الموالید، ص ، (ق 548متوفای )طبرسی، احمد بن علی، 

 ق.1406سال چاپ: قم، آیة هللا مرعشی نجفی، 

 هجری والدت یافتند. 255حضرت مهدی علیه السالم در سامراء در شب نیمه شعبان قبل از طلوع فجر در سال 

کند. ما هم يم يه السالم را نفيعل ي، والدت فرزند پس از شهادت امام عسکريت موجود در کافيحکا حال آنکه

م يا آمده باشد. بلکه قائليآن حضرت به دن يبرا يفرزند ،يم که پس از شهادت امام عسکريندار يليم دليمعتقد



انه بود و به ين والدت مخفيا آمدند و البته ايات آن حضرت به دنيدر زمان ح السالم هيعل يفرزند حضرت عسکر

 ژه دشمنان از آن با خبر نشدند.يان، عموم مردم و بويعير از خواص شيغ

 است. يک ناصبيست بلکه يامام معصوم ن ،ت مورد نظريناقل حکادوم: 

ر ينه گفتار غ ما حجت است يه السالم براياوال : گفتار امام معصوم علن است كه ين مجال ايان ذكر در اينكته شا

ه و علم رجال يه السالم و قواعد علم درايد با علم به صدور آن از امام معصوم  عليز باين گفتار نيو اامام معصوم 

 ما ثابت شود.  يبرا

ن يات، يان حکايح راويبلکه به تصر ،ستيه السالم نينه تنها کالم امام عل ؛آمده است ي: آنچه در کتاب کافا يثان

د. چنانکه در دارن يتيحجما  ين براياست. بنابرانقل شده ه السالم يو دشمن امام عل يناصب ياز شخصماجرا 

 ت آمده است:ين حکايا يابتدا

اع يد هللا بن خاقان على الضيرهما قالوا : كان أحمد بن عبيى وغيحيمحمد بن  و ين بن محمد األشعريالحس

 فقال: ... د النصبيكان شدة و مذاهبهم و يوما ذكر العلويمجلسه  يوالخراج بقم فجرى ف

حسین بن محمد اشعری و محمد بن یحیی و غیر از این دو گفتند: احمد بن عبیدهللا بن خاقان مأمور مالیاتی و 

یکه به شدت ناصبی و دشمن اهل او یادی از شیعییان و مذاهبشان شد در حال روزی در مجلسخراج قم بود. 

 علیهم السالم بود. پس گفت: ... بیت

 يه السالم  در کتاب کافيعل  يح به والدت حضرت مهديتصر سوم:

 ذکر شده است که عنوان آن عبارت است از:  يبالفاصله پس از باب مورد بحث به صراحت باب يدر خود کتاب کاف

 ن.ين ومائتيه السالم للنصف من شعبان سنة خمس وخمسيولد عل« ه السالميمولد الصاحب عل

، 514، ص 1ج  ي، کافيهـ(، األصول من الكاف 328عقوب بن إسحاق )متوفاىي، أبو جعفر محمد بن يالراز ينيالكل

 هـ.ش. 1362ة،يالثان الطبعة ،تهران ،هيناشر: اسالم



 افتند.قمري والدت ي 255والدت حضرت صاحب الزمان عليه السالم ؛ آن حضرت در نيمه شعبان سال 

 عصر ارواحنا فداه نقل شده است.  يث در اثبات والدت حضرت وليحد يش از سين باب بيدر ا

کننده سؤال نکه يا ايست : يگردد. چراکه از دو حال خارج نين شبهه کامال روشن ميف بودن ايب سخين ترتيبد

را اثبات السالم  هيعل والدت امام عصر که يباب مفّصل يعمل کرده و چشم خود را بر رو ينشيمغرضانه و گز

 بعد يچند صفحه تنها  تالش ننموده و ياست که اندکف يضع ياز نظر علم يقدره نکه بيا ايکند بسته است و يم

 نكرده است.مطالعه را 

 ه السالم  يعل  ياز اهل سنت به والدت حضرت مهد يمتعدد ياعتراف علما 

مسّلم و  يعه در آنها والدت امام عصر ارواحنا فداه را امريش يگر که علمايو دهها کتاب د يافزون بر کتاب کاف

ه السالم هستند که يعل يقائل به والدت حضرت مهد يمتعدد يز علمايان اهل سنت نياند، در ممستدل دانسته

، فخر ي، عبدالوهاب شعرانير جزري، ابن اثيثمي، ابن حجر هي، ابن حجر عسقالنياز آنها عبارتند از: ذهب يبرخ

ر مراجعه ينک زين بحث به لياطالع کامل از ا يبرا . ، ابن خلکان و ...يشافع ي، مسعودي، سبط بن الجوزيراز

 د.ييفرما

 *** اعتراف علماي اهل سنت به تولد حضرت مهدي )عج( + تصاوير كتاب ها*** 

از شهادت پدرشان امام حسن عسکری علیه السالم ، در حدود پنج سال قبل این والدت امام عصر ارواحنا فداهبنابر

و  اند.ای قطعی و ثابت شده است که حتی برخی علمای اهل سنت نیز بدان اعتراف کردهنزد علمای شیعه مسئله

هيچ ارتباطي به اين موضوع ندارد عالوه بر اينكه ناقل آن نيز فردي  نقل فوق نيز كه توسط سؤال كننده مطرح شده،

 ه، سؤال كننده مي باشد.ناصبي بود. حال در ادامه به ذكر برخي از نوارد مي پردازيم كه در تقابل با شبه

http://valiasr-aj.com/persian/shownews.php?idnews=4978
http://valiasr-aj.com/persian/shownews.php?idnews=4978


 : ينقض يهاپاسخ

ل بر عدم تولد و وجود امام زمان عجل يه السالم را دليعل يز امام عسكريعدم وجود آثار حمل در كن سوال کننده،

و عدم تولد و وجود فرزند  يف دانست و حال آنكه آشكار نبودن آثار حمل، نشانگر عدم بارداريفرجه الشر يهللا تعال

امبر يه السالم و مادر پينا و آله و علينب يعل يمادر حضرت موس ،خيح تاريبه تصر .ديآيچنانچه در ادامه م ،شودينم

 ز آثار حمل نداشتند.يه وآله نيهللا عل ياكرم  صل

 علیه السالم مادر حضرت موسي

حمل در مادر  که آثار يطوره انه صورت گرفت بيمخف يوالدت حضرت موسبه اعتراف علما و مفسران اهل سنت، 

ات بعد آن يو آ «االرض... يف ان فرعون عال»ه يل آير خود ذير در تفسياصال ظاهر نشد. ابن کث يحضرت موس

 د: يگويم (به بعد 4ه ي)سوره قصص ، آ

ُدْرَن يقوابل  و لون بذلككان لفرعون أناس موكّ  و ها الولدانيقتلون في يالسنة الت يه السالم، فيولد موسى، عل و

ْقَبُلها إال نساء القبط، فإذا ولدت المرأة يأحصوا اسمها، فإذا كان وقت والدتها ال  نها قد حملتيالنساء، فمن رأعلى 

َحُهم هللا. يدية تركنها وذهبن، وإن ولدت غالًما دخل أولئك الذبَّاحون، بأيجار هم الشفار المرهفة، فقتلوه ومضوا َقبَّ

 .اتيرها، ولم تفطن لها الدايل الحمل كغيها مخايظهر علي ه السالم، لميفلما حملت أم موسى به، عل

و  221، ص 6 هـ(، تفسير القرآن العظيم، ج774ابن كثير الدمشقي، ابوالفداء إسماعيل بن عمر القرشي )متوفاى

 م. 1999 -هـ 1420سامي بن محمد سالمة، الناشر : دار طيبة للنشر و التوزيع، الطبعة : الثانية ، المحقق:  222

ن يا يبرا يکشتند متولد گشت و فرعون مأمورانيان در آن نوزادان پسر را ميکه فرعون يدر سال يو حضرت موس

هنگام والدت فرزندش فقط  .ست خود( داشتنديکرد اسمش را )در ليکه وضع حمل م يکار گماشته بود. هر زن

آورد، يا ميبه دن ياگر زن نوزاد دخترکردند. پس ياز طرف فرعون( به او در والدت فرزندش کمک م) يزنان قبط

که يشدند درحالين ذبح نوزادان وارد خانه مآورد، مأمورايا ميبه دن ياگر نوزاد پسر يرفتند وليکرده و م رهااو را 



. آنگاه که مادر -دور کند يريآنها را از هر خخدا -کشتند ينوزاد را م ،ز بوديبرنده و ت يدر دستانشان خنجرها

مأمور از  يهاهيک از داي چيظاهر نشد و هدر وي گر زنان يمانند د يو باردار يشد، آثار حاملگ بارداربه او  يموس

 او نشد. يطرف فرعون متوجه باردار

ترس بوده است: اول:  يه والدت حضرت موسيارواحنا فداه از دو جهت شب يوالدت حضرت مهد روايت فوق، بنابر

شان در طول يدر مادر بزرگوار ا يظالم وقت. دوم: عدم آشکار شدن آثار باردارشان توسط حاکمان يا کشته شدن

و نحوه  يد منکر اصل والدت حضرت موسيشود با يان مسئلهيبخواهد منکر اصل چن ي. اگر کسيمدت باردار

 شان در دوران فرعون شود.يوالدت اعجازگونه ا

 ه و آلهيهللا عل يمادر رسول اکرم  صل

را نداشت.   ياز باردار ياچ اثر و نشانهيآن حضرت، ه يدر هنگام باردار زيه و آله نيهللا عل يصل مادر حضرت رسول 

  آمده است:ون االثر يکتاب عچنانکه در 

ه عن عمته قالت: کنا نسمع أن يد عن عبد الّله بن وهب بن زمعه عن أبيبن ز يق محمد بن عمر عن عليو من طر

حملت به و ال وجدت  يسّلم لما حملت به أمه آمنه بنت وهب کانت تقول: ما شعرت بأنه و يالّله عل يرسول الّله صلّ 

هل شعرت أنک حملت؟  :قظان فقالين النائم و اليآت و أنا ب يجد النساء .... و ربما کانت تقول: و أتانيله ثقله کما 

نه: لقد علقت قال: قالت آم يو عن الزهر ....ها، يد هذه األمه و نبي، فقال: إنک قد حملت بسيأقول ما أدر يفکأن

 .وضعته يحت به فما وجدت له مشقة

 1414، ناشر: دار القلم، بيروت، اول، 31، ص 1ق، عيون األثر، ج  734ابن سيد الناس، محمد بن محمد، متوفاي 

 ق.

شده که گفت: ما  اش نقلد از عبد هللا بن وهب بن زمعه از پدرش از عمهيبن ز يق محمد بن عمر از عليو از طر

شان حامله بود، يآمنه بنت وهب به ا مادرش يفرمود: وقتيم که ميديشنيه و آله ميهللا عل ياز رسول خدا  صل

( را ي)بخاطر باردار ينيگر زنان احساس سنگينکردم و مانند د ياحساس باردار يگفت: من در دوران بارداريم



ا احساس ينزد من آمد و به من گفت: آ يملکبودم که  يدارياب و بن خويفرمود: بيم يافتم .... و گاهيدر خود ن

ن امت يامبر ايدانم. پس به من گفت: قطعا تو به سرور و پيا من به او گفتم : نمي؟ گويکه باردار هست يکنيم

باردار  ه و آلهيهللا عل يصلاب آمنه فرمود: من به حضرت محمد نقل شده که گفت: جن ي..... و از زهر يباردار هست

 را متحمل نشدم تا وضع حمل کردم. يو فشار يچ سختيه يشدم ول

 ح کرده و آورده است:ين مطلب تصريره خود به هميسکتاب ز در ين يحلب

عنها أنها كانت تقول ما شعرت  سلم فما وجدت له مشقة حتى وضعته و ه ويقالت آمنة لقد علقت به صلى هللا عل

 ن النائمة ويأنا ب و (من المالئكة يأ)آت  يكما تجد النساء ..... قالت آمنة وأتان ال وجدت له ثقال حملت به و يبأن

 .هاينب د هذه األمة ويقظانة فقال هل شعرت بأنك قد حملت بسيال

 .اق أنها لم تعلم بحملها إال من قول الملك ألنها لم تجد ما تستدل به على ذلك ألنها لم تجد ثقاليأقول ظاهر هذا الس

، ناشر: 75، ص 1هـ(، السيرة الحلبية في سيرة األمين المأمون، ، ج 1044علي بن برهان الدين )متوفاىالحلبي، 

 ق. 1400دار المعرفة ، بيروت، 

 يو فشار يچ سختيه يباردار شدم ول آن حضرت( فرمود: من به و آله هيهللا عل يصل اکرم جناب آمنه )مادر رسول

س نکردم فرمود: من احساين از جناب آمنه نقل شده که ميکردم و همچننکه وضع حمل يرا احساس نکردم تا ا

را  يباردار ينيچگاه سنگيگر، هيه و آله باردار هستم و مانند زنان ديهللا عل يصلکه به فرزندم حضرت محمد 

 يدانيا مينزد من آمد و گفت: آ يبودم که ملک يدارين خواب و بين جناب آمنه فرمود: بي... همچن احساس نکردم

 ؟يباردار هست ن امتيامبر ايو پ سرورکه تو به 

ه و يهللا عل يصلکه به رسول خدا  دانستين است که او نمياق گفتار جناب آمنه ايم: ظاهر سيگوي( ميمن )حلب

احساس  ينيچ سنگيافت و هيش نيخو يبر باردار يليدلرا يکه آن ملک آگاهش کرد. ز يآله باردار است مگر وقت

 نکرد.



نا بر منطق سؤال كننده پيش نداشتند و اگر بالهي در زمان بارداري آثار حمل  چنانچه گذشت مادر اين دو پيامبر

، الزمه اش عدم وجود اين دو پيامبر اولوالعزم است در حالي كه به ضرورت تاريخ و به تصريح قرآن والدت برويم

 صلي هللا عليه وآله  امري قطعي است.  حضرت موسي علي نبينا و آله و عليه السالم و پيامبر اكرم

 جه:ينت

سوال که  بوده چرااساس يب ياا شبههين سوال يشود که چني، معلوم من سوال گذشتيبنا بر آنچه در پاسخ به ا

را به عنوان  است يناصب يت که ناقل آن شخصيک حکاياز  ينش نادرست و ناقص خود، بخشيکننده بر اساس گز

 يبخشز نظر يه السالم و نيعل يث متواتر و معتبر والدت حضرت مهديداده و به احاد جلوهعه يمورد قبول ش يليدل

قائل به والدت  يعيچ عالم شين گذشته هيتوجه نکرده است. از ا ،اهل سنت قائل به والدت آن حضرت يعلمااز 

ايشان در زمان  ندهمه قائلست بلکه ينسالم هللا علیه  يبعد از شهادت امام حسن عسکره السالم يعلامام عصر 

 ي. لذا نبودن آثار حمل در همسران امام حسن عسکراندمتولد شده ه السالميعل يحضرت امام حسن عسکرحيات 

گر يد يه السالم است. از سويعل ارتباط با بحث والدت امام عصر يه السالم پس از شهادت آن حضرت اساسا بيعل

و دليل بر عدم والدت نيست ست ير ممکن نيمحال و غ ياز مسئلهين در مادر آن حضرتنبودن آثار حمل آشکار 

در  يکه آثار بادار ثابت استه و آله يهللا عل يو مادر حضرت رسول اکرم  صل يچنانکه درباره مادر حضرت موس

 آشکار نبوده است. نيز آنها

 موفق باشيد

 گروه پاسخ به شبهات

 تعالی فرجه الشریفمؤسسه تحقيقاتي حضرت ولي عصر عجل هللا 


