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  )ع(ه ابن تیمیه درباره امام مهدینقد دیدگا

   ١٭ مهدی اکبرنژاد
  استادیار دانشگاه ایالم 

 )31/1/1389  :يریخ پذیرش نهایـ تا 9/10/1387 :تاریخ دریافت مقاله(
  

  چکیده
هر چند یک اعتقاد اسالمی است، ولی در مذهب تشیع از ) ع(باور به ظهور امام مهدی 

گفت دلیل اصلی آن هم این است کـه والدت  جایگاه خاصی برخوردار است و می توان 
برخی از نویسـندگان اهـل سـنت، بـدون توجـه بـه       . و حیات آن حضرت را قبول دارند

انـد؛ از  مبانی و دالیلی که شیعه برای خود دارد، سخت این باور را مورد هجوم قرار داده
ایراداتی  "ویةمنهاج السنة النب"وی در کتاب . می باشد احمد ابن تیمیهجمله این افراد 

هیچ فرزندی نداشته است ) ع(بر اعتقاد شیعه گرفته است؛ از جمله اینکه امام عسکری 
و دیگر اینکه بر فرض که پسری داشته وی هنگام درگذشت پدر، به سن رشد نرسـیده  
تا بتواند امامت جامعه را بر عهده گیرد و سوم اینکه اگر حتی در آن سن به امامت هـم  

ونه ممکن است از عمری این اندازه طوالنی برخوردار باشد؟ این مقاله رسیده باشد، چگ
ضمن طرح دقیق اشکاالت ابن تیمیه در صدد پاسخگویی بـه ایـن اشـکاالت بـر آمـده      

  .است؛ با این توضیح که در این پاسخ ها، از منابع اهل سنت استفاده شده است
  

  .قد ابن تیمیهن ،اشکاالت ،ابن تیمیه ،مهدویت ،شیعه:  کلید واژه ها
  

  لهأطرح مس
باور به ظهور منجی عالم و مهدی موعود، از جمله اعتقادات ضروری و مورد اتفـاق تمـام   
مسلمانان بوده و هست و این اعتقاد بر گرفته از متن صریح روایاتی اسـت کـه از وجـود    
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، و 11/47صنعانی، (1١به ما مسلمانان رسیده است) ص( مقدس پیامبر گرامی اسالم 26
ای تردیـد و تشـکیک در اصـل ایـن     و حتی کسانی که به گونـه ) 7/512ابی شیبه، ابن 

، مقدمـه ابن خلدون، : ـنک( ٢اند، بر اجماع مسلمانان در این باره اذعان دارندداشته موضوع
هر  ٣شودهای این منجی نیز تا حدود زیادی اتفاق نظر دیده میالبته در ویژگی و )245

در این میـان شـاید   . های اسالمی وجود داردی نیز بین فرقهچند که در مواردی اختالفات
ترین تفاوت بین شیعه و بیشتر اهل سنت، دربارۀ والدت آن حضرت باشد؛ از این اساسی

رو که اجماع شیعه بر این است که آن حضرت متولد شـده و اکنـون زنـده اسـت؛ ولـی      
بعـداً بـه   ) عج(که امام مهدی اکثریت اهل سنت به تولد ایشان اعتقادی ندارند و بر آنند 

دنیا خواهد آمد؛ هر چند تعدادی از دانشمندان اهل سنت، بـه ماننـد شـیعه، والدت آن    
  . ٤اند، ولی شمار آنان خیلی زیاد نیستحضرت را پذیرفته

در این میان برخی از عالمان اهل سنت، سخت بر اعتقاد و باور شـیعه تاختـه و ایـن    
 اند و گاهی خارج از نزاکـت علمـی سـخنانی را   ردود دانستهباور را به شکلی غیر علمی م

یکی از این معدود افـراد، احمـد بـن تیمیـه     . اند که مایۀ بسی تعجب و تأسف استگفته
، ابـن تیمیـه  (» منهاج السنة النبویة فی نقض کالم الشـیعة و القدریـة  «است که در کتاب 

یان هرگونه اتهام و سخن ناروایی به شدت بر باور شیعیان تاخت و تاز کرده و از ب) 2/86
، در نقد دیـدگاه شـیعه دربـاره    ٥یکی از نویسندگان معاصر اهل سنت. دریغ نداشته است

_____________________________________________________________ 
المنصنف صنعانی : نقل شده است؛ از جمله) ص(این روایات در جوامع معتبر حدیثی اهل سنت از رسول خدا . 1  

، 514ــ 512/ 7بی شـیبه کـوفی،   و الکتاب المصنف فی االحادیث و اآلثار ابن ا 20779تا ح  20769، ح 11ج
احادیث المهدی من مسند احمد بن حنبل به کوشش محمد : مسند احمد بن حنبل جمع آوری شده در کتاب 

، سنن 4282تا ح  4273، سنن ابی داود، از ح 4088تا  4082جواد حسینی جاللی، سنن ابن ماجه، احادیث 
و  15در جاهای مختلف، صـحیح ابـن حبـان، درجلـد     ، المعجم الکبیر، طبرانی 2232تا ح  2230ترمذی از ح 

  .دهها کتاب دیگر اهل سنت
بدان که در گـذر روزگـاران،   «: نویسدمثالً ابن خلدون که اعتبار احادیث مهدویت را مردود دانسته در جائی می. 1 

رازد که بـه دیـن،   میان تمام پیروان اسالم، مشهور شد که ناگزیر در پایان دوران، مردی از خاندان نبوی سر براف
هـای اسـالمی فرمـانروا و    استواری بخشد و دادگری پدیدار سازد و مسلمانان وی را پیروی کنند و بـر سـرزمین  

  .)245ابن خلدون، (» ... شود نامیده می» مهدی«
بودن، از مکه  )س(بودن، فرزند حضرت زهرا ) ص(از جمله نام آن حضرت، حتمی بودن ظهور، فرزند رسول خدا . 2

  ... هور کردن و ظ
 از جمله محیی الدین بن عربی، محمد بن طلحه شافعی، کنجی شـافعی، علـی بـن محمـد بـن صـباغ مـالکی،        .3

  .سلیمان قندوزی
 .1أبی یعلی بیضاوی، در ضمیمه تحقیق العرف الوردی فی اخبار المهدی، ص. 4



 

  )ع(نقد دیدگاه ابن تیمیه درباره امام مهدی   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

27

مهدویت، متن سخنان ابن تیمیه را ذکر کرده که انگیزۀ اصلی برای نوشتن نقـد حاضـر،   
  .های ابن تیمیه در نوشتۀ این شخص استتکرارگفته

ها و نکاتی که ابن تیمیه مورد توجـه قـرار   ه دیدگاهدر این نوشته تالش شده است ک
داده، با استناد به مطالب مورد قبول خود اهل سنت بیان شود و با تکیه بـر منـابع آنـان    

  . سخنان وی نقد و بررسی گردد
  

  اشکاالت ابن تیمیه و پاسخ آنها
  ) ع(فرزند نداشتن امام حسن عسکری  ـ1

ین مطلبی را که طرح کرده این است که اساسـاً امـام   ابن تیمیه در ردّ دیدگاه شیعه، اول
فرزندی نداشته است تا گفته شود پسر وی همان مهدی موعود است ) ع(حسن عسکری 

  : نویسدمی و به اصطالح معروف، سالبه به انتفاء موضوع است؛ وی در منهاج السنة
من اهل العلم فیقال قد ذکر محمد بن جریر الطبری و عبد الباقی بن قانع و غیر هم 

ان الحسن بن علی العسکری لم یکن له نسـل و ال عقـب و االمامیـة    : باالنساب و التواریخ
  ... یزعمون انه کان له ولد، یدعون انه دخل السرداب بسامرا و هو صغیر 

 جریر طبری و عبدالباقی بن قانع و جز اینان از آگاهان بـه شود که محمدبنگفته می
اند که نه نسلی از حسن بن علی عسـکری باقیمانـده و   ادآور شدهدانش انساب و تاریخ، ی

-نه فرزندی داشته است؛ ولی امامیه بر این گمانند که وی دارای فرزند بوده و ادعـا مـی  
ابـن  (کنند که در سامرا در حالی که کودکی خردسال بوده داخـل سـرداب شـده اسـت     

  ).4/86 تیمیه،
  :آوری کردد یاددر پاسخ به این گفته، چند نکته را بای

با بررسی به عمل آمده باید گفت که طبری در تـاریخش بـه هـیچ وجـه ایـن       )الف
وی نه به داشتن و نه بـه  نداشـتن فرزنـد بـرای امـام حسـن       . مطلب را ذکر نکرده است

 ای نکرده است و معلوم نیست ایـن نسـبتی کـه ابـن تیمیـه بـه      هیچ اشاره) ع( عسکری
أخذ ذکر کرده است و هم چنین است آنچه را که به نقل از طبری داده از کدام منبع و م

عبدالباقی بن قانع آورده که آن هم معلوم نیست از کجا و چگونه ذکر کرده، در حالی که 
  .چنین مطلبی از وی نقل نشده است

و زیسـت  ) عـج (باید گفت که براساس شواهد تاریخي، اصـل والدت امـام زمـان      )ب
صورتي غیر آشکار و کـامالً سـرّي بـوده کـه جـز تعـدادي از       ایشان در دوره کودکي، به 
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براي دیگران آشکار و روشن نبوده است و این هم ) ع( خواص مرتبط با امام عسکري 28

کـه مهـدي موعـود را نهمـین فرزنـد امـام       ) ع( هاي ائمهبینيبدان خاطر بود که با پیش
) عـج ( والدت امـام  براي حفظ جان ایشان از خطرات، جریـان  حسین معرفي کرده بودند

  ١.در خفا بوده است  جز براي برخي، کامالً
اگر وی به سخنان مجهول دو نفر از مورخان و اهل دانـش در ایـن بـاره اسـتناد      )ج

کرده، باید به وی گفت بسیاری از دانشمندان و نویسندگان شناخته شده اهل سنت، بـه  
نان تعدادی از آنان در پـی  اند که سختصریح کرده) ع(فرزند داشتن امام حسن عسکری 

  :آیدمی
  : نویسدحلبی، سیره نویس معروف می ـ1

و فی کالم بعضهم ان المنتظر هو محمد القاسم بـن الحسـن العسـکری الـذی تـزعم      
در سخنان بعضی از آنهـا چنـین آمـده کـه     : یعنی) 2/348حلبی،( ...الشیعة انه المنتظر

کند وی همان که شیعه گمان می منتظر همان محمد القاسم فرزند حسن عسکری است
  ... منتظر است 

 از ٢»الجـواهر  الیواقیـت و « ، بنابر آنچه شعرانی در)ق 638م (بن عربی الدینمحی ـ2
 وی نقل کرده است، تصریح دارد بر این که مهدی موعود که فرزند امام حسـن عسـکری  

  ). 2/562شعرانی، (است، متولد شده و زنده است ) ع(
های خود تصریح دارد بر این در چند جا از کتاب) ق 748م (ذهبی شمس الدین  ـ3

دارای فرزندی به نام محمد بوده اسـت؛ چنانکـه در موضـعی    ) ع(که امام حسن عسکری
  : استگفته

_____________________________________________________________ 
 ،2ج الـدین،  الصاحب و صدوق، کمالباب مولد  1/329،514براي آگاهي بیشتر مراجعه شود به اصول کافي، . 1  

  .، في میالد القائم و طوسي، غیبت، فصل سوم42باب 
و  2/562های شعرانی در الیواقیـت و الجـواهر،   الزم به توضیح است که سه نفر از نویسندگان اهل سنت، به نام. 2

زاوی در مشـارق االنـوار،   و نیز حم 142و  141، ص)چاپ شده در حاشیه نور االبصار(صبّان در اسعاف الراغبین 
الفتوحـات  «و اینکه آن حضرت فرزند امام حسـن عسـکری اسـت را از    ) عج(موضوع والدت امام مهدی  112ص

 اند؛ ولی در چاپ فعلی فتوحات مکیه، این مطلب وجود ندارد؛ زنده یاد مرحوم استادابن عربی نقل کرده» المکّیه
حقیر چند نسـخه از فتوحـات   «: گویندنوشت سوم میپی 914جالل الدین آشتیانی در شرح مقدمه قیصری، ص

سال قبل در مصـر و سـوریه و    500سال قبل و دیگری  400ام که یکی از آنها حدود مکیۀ خطی قدیمی دیده
و من عترت رسـول هللا  : به این نحو نوشته است) عج(ای در ترکیه نوشته شده است، نسب حضرت مهدینسخه

با توجه به آنچـه کـه ذکـر     »...وجده الحسین بن علی و والده الحسن العسکری )  عنهارضی هللا(من ولد فاطمه 
 .رسد که در عبارت فتوحات مکیه دخل و تصرفی شده و بخشی از متن قدیمی آن افتاده باشدشد، به نظر می
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أحد األئمه االثنی عشرالذین تعتقد الرافضه  فیهم العصـمه  ... الحسن بن علی الجواد «
  : یعنی )1/373ذهبی، العبر، (»...وادحسن بن علی الج... و هو والد المنتظر

 گانه است که شیعیان به عصمت آنان معتقدند وی پـدر منتظـر  یکی از امامان دوازده
   .باشدمی

... و اما ابنه محمد بن الحسـن ... أحد أئمه الشیعه... أبو محمد«: گویدو در دیگر جا می
 تـاریخ اسـالم،  ذهبـی،  ( »)امام عسکری(ابو محمد ... فولد سنه مائتین و ثمان و خمسین

  :یعنی )19/113
در ...فرزندش محمد بن حسن...یکی از امامان شیعه است) حسن بن علی( ابو محمد 
  ...به دنیا آمده است 258 سال

أحداألئمـه  ...و مات الحسن بـن علـی بـن جـواد    «: نویسدو در یکی دیگر از آثارش می
: یعنی) 145 ذهبی، دول االسالم،( »...و هو والد منتظرهم محمد بن الحسن... الثنی عشر

و او پـدر  ... است از دنیا رفته) شیعه( که یکی از امامان دوازده گانه...حسن بن علی جواد
  .منتظر شیعیان است

محمد بن خلدون تاریخ دان و جامعه شناس معروف، در بیان نسب طالبیین و یاد  ـ4
  :نویسدکرد از بزرگان آنها می

سکری و وفاته سنه ستین و مأتین ثم ابنه محمد المهدی و هـو  ثم ابنه حسن الع... «
 تاریخ ابـن خلـدون،   ،ابن خلدون(»الثانی عشر و هو عندهم حی منتظر و اخبارهم معروفة

4/148(.  
ق از دنیـا  ه  260، حسن عسکری است کـه در سـال   )امام هادی( سپس فرزند او... 
باشد و بر عقیـده شـیعیان، وی   ین میاند آنگاه فرزند او محمد المهدی که دوازدهمرفته

  .معروف است) در این باره(زنده و منتظر آنان است و اخبار آنان 
ابو محمد الحسن بن علـی  : ابو محمد العسکری« :نویسدمی) 681م ( ابن خلّکان  ـ5

ابـن  (»...ابـو محمـد عسـکری    ... هو والـد المنتظـر   ... بن محمد بن علی بن موسی الرضا 
  : یعنی )4/14خلکان، 
  .پدر منتظر شیعه است) حسن بن علی عسکری( وی

ثانی عشر االئمـة  ... ابو القاسم محمد بن الحسن العسکری «: نویسدو نیز در جایی می
کانت والدته یـوم الجمعـة منتصـف    ... االثنی عشر علی اعتقاد االمامیة  المعروف بالحجة 

   :یعنی. )176همان، (» شعبان سنة خمس و خمسین و مأتین
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والدت ... باشد که معروف بـه حجـت اسـت    در اعتقاد شیعه، دوازدهمین امام می 30

  .ق بوده استه  255وی نیمه شعبان سال
مورخ شهیر کـه در گذشـت او پـیش از تولـد ابـن      ) قه  630م (ابن اثیر جزری  ـ6

سـنه  (و فیهـا  « :نویسـد مـی » الکامل فی التـاریخ «تیمیه بوده است در کتاب معروف خود 
 »توفی الحسن بن علی بن محمد و هو والد محمد الذی یعتقدونـه المنتظـر  )  قه  260

ق حسن ابن علی از دنیا رفته اسـت وی پـدر   ه  260در سال : یعنی )6/320ابن اثیر، (
  .باشدمحمد است که شیعیان معتقدند او همان منتظر می

سته است در زیکه پیش از ابن تیمیه می) قه  652م (محمد بن طلحة الشافعی  ـ7
هو المهدی الحجـة  ... ابو القاسم محمد بن الحسن ... «: کتاب مطالب السوؤل نوشته است

  :یعنی) 152طلحه شافعی، (» الخلف الصالح
  .همان مهدی حجت و جانشین صالح است... ابو القاسم محمد بن الحسن

سـم  ابـی القا «: نویسـد در الصواعق المحرقـة مـی  ) قه  974م (ابن حجر هیتمی  ـ8
محمد الحجه و عمره عند وفاة ابیه خمس سنین، لکن آتاه هللا الحکمة و یسـمی القـائم   

ابو القاسم محمـد حجـت، هنگـام وفـات پـدرش      . )2/601ابن حجر هیتمی، ( »المنتظر
پنجساله بوده و خداوند در این سن به وی حکمت عطا فرمود؛ به وی قائم منتظـر گفتـه   

  . شودمی
نقـل شـده   ) ص( که از رسـول خـدا  »اثنی عشر امیراً «: حدیثابن کثیر در تفسیر  ـ9

و لیس المراد االئمة االثنی عشر الذی یعتقد فیهم الرافضة الذین اولهـم  «: گویداست، می
ابـن کثیـر،   ( »...و هو محمد بن الحسن العسکری... علی بن ابی طالب و آخر هم المنتظر 

  : یعنی) 7/153
تایی نیست که شیعه به آنان معتقد اسـت کـه اولـین     منظور از این دوازده تا، دوازده

 آنها علی ابن ابی طالب و آخرینشان هـم همـان منتظـر اسـت کـه محمـد بـن الحسـن        
  .العسکری

مـات فـی   ... العسـکری  ... ابو محمد «: نویسنده سمط النجوم العوالی می نویسد ـ10
مـام محمـد المهـدی بـن     و هـو اال ... خلف ولده محمـداً  ... اوائل خالفة المعتمد مسموماً 

  :یعنی) 2/150العاصمی الملکی، (» ...الحسن العسکری
عسکری در اوائل خالفت معتمد به وسیله سم از دنیا رفت و فرزندش محمد را ) امام(

  .از خود بر جای گذاشت که همان امام محمد المهدی باشد
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

31

لحسـن  الحجـة المنتظـر محمـد بـن ا    «: نویسنده الـوافی بالوفیـات مـی نویسـد     ـ11
الحجة المنتظر ثـانی عشـر االئمـة االثنـی     ... العسکری بن علی الهادی ابن محمد الجواد 

  : یعنی) 249الصفدی، (» ...عشر هو الذی تزعم الشیعة انه المنتظر 
همان دوازدهمـین امـام   ... حجت منتظر، محمد بن حسن عسکری فرزند امام هادی 

  .مان منتظر موعود استمنتظر است که شیعیان بر این باورند که وی ه
شود که ادعای ابن تیمیـه در ایـن بـاره کـه امـام      با توجه به آنچه گذشت معلوم می

پایـه اسـت و   اساس و بـی فرزندی از خود بر جای نگذاشته است سخنی بی) ع(عسکری 
این همه تصریحاتی که از نویسندگان و صاحب نظران نقل شد به روشـنی ایـن گفتـه را    

و باعث تأسـف اسـت کـه وی بـدون ارزیـابی و بررسـی       . کندقبول می مردود و غیر قابل
  . دقیق، چنین قضاوت نادرستی را در این باره انجام داده است

  
  ) ع(به سن رشد نرسیدن امام مهدی: دومین اشکال ـ2

چگونه ممکن است کسی که هنوز به سن رشـد و تکلیـف نرسـیده،    : گویدابن تیمیه می
-در این بـاره مـی  . ای را سرپرستی کنددارا باشد و بتواند جامعه توان امامت بر جامعه را

فهذا ال یجوز تسلیم ماله الیه حتی یبلغ النکاح و یؤنس منه الرشد کما ذکـر هللا  «: نویسد
تعالی ذلک فی کتابه، فکیف یکون من یستحق الحجر علیه فی بدنه و ماله اماماً لجمیـع  

امـوالش را تحویـل   ) مهدی عج(نمی توان به وی : یعنی) 4/89ابن تیمیه،  »...المسلمین 
داد تا آن هنگام که به سن نکاح برسد و از او رشدی دیده شود؛ همانگونه که خداوند در 

توانـد امـام   می کتابش فرموده است پس کسی که در جان و مالش محجور است، چگونه
  . مسلمانان بشود

  :تدر پاسخ از این اشکال چند نکته مهم قابل ذکر اس
اگر مبنای امامت در شیعه شور و مشورت عمومی باشـد و تنهـا مـردم امـام را     ) الف

انتخاب کنند، حق با ابن تیمیه است که امامت به یک کودک نمی رسد؛ اما اگـر مبنـای   
اوائـل   شیخ مفیـد، :  ـنک(انتخاب امام، نص شرعی و به وصایت باشد که اینگونه هم است 

آنگاه قرارگرفتن امامت بر عهده یک طفـل محـذوری   ) 4/40 ،)مصنفات مفید( المقاالت،
نخواهد داشت؛ مثل عیسی و یحیی که چون به نصب الهی پیامبر شدند، نبـوت و حکـم   

و البته در شیعه چنین امری مسـبوق بـه   ) 12 و 30/ )19( سوره مریم(به آنها اعطا شد 
بـوده  ) ع(امـام جـواد   سابقه بوده و اولین امامی که در خردسالی به مقام امامـت رسـید،   
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است که هنگام رسیدن به مقام امامت بیش از هشت سال نداشـته و بعـد از ایشـان     32

  . نیز هنگام رسیدن به امامت بیش از شش سال سن نداشته است) ع( امام هادی
ترین عوامل نپذیرفتن امامـت حضـرت   به وی که مسئله خردسالی را یکی از مهم) ب
آیات قرآن که دست کم در دو جا صراحت دارد که کودکـانی  داند، باید گفت در برابر می

  ای انـد و از آنـان امـور خـارق العـاده     در سنین خردسالی به مقامات باالی معنوی رسیده
در ) ع(سر زده چه پاسخی دارد؟ مگر نه این که قرآن کریم درباره تکلّم حضرت عیسـی  

  لنی نبیاًقال انی عبد هللا آتانی الکتاب و جع :گویدگهواره می
من بنده خدایم که به من کتاب داده و مرا پیـامبر قـرار داده   « :گفت) عیسی(کودک 

  ).30آیه / مریم(» است
درباره این آیه چند نکته وجود دارد؛ اوالً چگونه ممکن است طفلی که تازه بـه دنیـا   

اسخ شد، پهایی که بر مادر و خودش زده میآمده، لب به سخن بگشاید و در برابر تهمت
 ای در گوید؟ حتماً خواهند گفت که این کار از روی اعجاز صـورت گرفتـه، چـون سـابقه    

این پاسخ، پاسخ درستی است، ولی باید یاد آور شد حال که . این باره وجود نداشته است
 اید، چـه اشـکالی دارد کـه در مـورد    چنین اعجازی را در مورد یک طفل نورس پذیرفته

  اعجازی را بپذیرید؟ خردسالی دیگر مشابه چنین
  نکتــۀ دیگــر ایــن کــه خداونــد از قــول یــک شــیر خــوار تــازه بــه دنیــا آمــده نقــل  

  ... آتانی الکتاب و جعلنی نبیاً  : کند کهمی
که بنا بر تصریح بسیاری از مفسران، منظور این است که در همان حال شیر خوارگی 

ستقبل باشد که این خـالف  به مقام نبوت رسیده است، نه این که لفظ ماضی به معنی م
ظاهر است و نیازمند وجود دلیلی قوی و اثبات کننـده اسـت و بسـیاری از مفسـران بـر      

البحـر  «در ) قـرن هشـتم هجـری   (اند؛ چنانکه ابو حیان اندلسی همین معنا تصریح کرده
 و جعلنی نبیاً انه تعالی نبأه: و ظاهر قوله«: گویددر تفسیر این قسمت از آیه می» المحیط

ظـاهر سـخن    :یعنـی ) 7/259ابوحیـان،  ( »حال طفولیته أکمل هللا عقله و استنبأه طفالً
و جعلنی نبیاً این است که وی را در حال طفولیت صاحب خبر کرده : خداوند که فرموده

  .است و عقلش را کامل نموده و در همان سن به نبوت رسانده
  ایـن قسـمت از آیـه نقـل     ابن ابی حـاتم در روایتـی از انـس بـن مالـک، در تفسـیر      

  : است که کرده 
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 انـی عبـد  : کان عیسی بن مریم قد درس االنجیل و احکمه فی بطن امه فذلک قوله«
  : یعنی) 7/248ابن ابی حاتم، (»  آتانی الکتاب و جعلنی نبیاًهللا

عیسی در همان رحم مادر انجیل را آموخت و این همـان سـخن خداونـد اسـت کـه      
  .ب و جعلنی نبیاٌآتانی الکتا: گفته است

  :نویسدرشید الدین میبدی در کشف االسرار وعدة االبرار در این باره می
قول حسن است که عیسی در طفولیت، هللا تعالی او را عقل داد و بلوغ داد و کتـاب   

و نبوت داد و در شکم مادر کتاب انجیل بـر خوانـد هـم چـون آدم کـه هللا تعـالی او را       
روی ان مـریم  ... هم چنان بـود  ) ع(مکلف و مبعوث به خلق عیسی بیافرید پیغامبر بود، 

قالت کنت اذا خلوت انا و عیسی، حدثنی و حدثته و اذا شغلنی عنه انسان، سبح فی ) ع(
  ).6/36 میبدی،(بطنی و انا السمع 

اختلفوا فی انـه متـی آتـاه الکتـاب و متـی جعلـه       «: گویدفخر رازی در تفسیر آیه می
اهر انه من قبل ان کلمهم آتاه هللا الکتاب و جعله نبیـاً و امـره بالصـالة و ان    و الظ... نبیاً 

  » ...یدعوا الی هللا تعالی 
در معنی آیه اختالف پیدا شده که چه وقت به او کتاب داده و چه وقـت او را پیـامبر   

 بـا آنـان سـخن بگویـد،    ) ع( قرار داده است و ظاهر این است که پیش از آن که عیسـی 
به وی کتاب داد و وی را پیامبر قرار داد و وی را به خوانـدن نمـاز و دعـوت بـه      خداوند

  ). 21/535فخر رازی، (خداوند دستور داده است 
  :خداوند متعال به حضرت یحیی در زمان کودکی چنین خطاب کرده است) ج

  یا یحیی خذ الکتاب بقوة وآتیناه الحکم صبیّاً
 ر و بـه وی در دوران کـودکی حکـم دادیـم    را بـا قـدرت بگیـ   ] خدا[ای یحیی کتاب 

  )12/مریم(
در زمان کودکی به یحیی حکم دادیم، اختالف : فرمایدکه قرآن می» حکم«در معنای 

شده است، ولی در سخنان مفسران نوعاً دو تفسیر برای آن بیان شده است؛ اولین تعریف 
: ـ نکـ (ی و فخـررازی  اند که این را سـیوطی، میبـد  را به معنی نبوت گرفته» حکم«اینکه 

اند، ولی ذکر کرده)  21/535فخر رازی،  ؛6/13میبدی،  ؛309، تفسیر جاللینسیوطی، 
فهـم و درک احکـام و معـارف و تعقـل در مسـایل و      «برخی دیگر این حکم را بر همـان  

:  ـنک( اند؛ از جمله طبری، ابن ابی حاتم، ابن کثیر، سیوطی وآلوسیمعنی کرده» حکمت
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، الـدر المنثـور  سـیوطی،   ؛7/191ابن کثیـر   ؛2400ابن ابی حاتم،  ؛16/43طبری،  34

  .اندهمین تفسیر را برگزیده) 8/392و آلوسی، ) 4/260
 این آیه به هرگونه که تفسیر شود، چه به معنی نبوت و پیامبری و چه به معنی فهـم 

ـ   االی کتاب و تعقل، دلیلی است بر وجود این امکان که طفلی در خردسالی به مقامـات ب
وقتـی  » ١ادل دلیل علی امکان الشی وقوعـه «بقول برخی از حکما . فکری و معنوی برسد

کنـد، بـه   چنین واقعیاتی وجود داشته است و قرآن کریم با صراحت تمام آن را بیان می
تـرین تعـابیر   چه دلیلی باید موضوع امامت در خردسالی را با شدیدترین الفـاظ و زشـت  

  مورد هجوم قرار داد؟
  

  طوالنی بودن عمر حضرت : سومین اشکال ـ3
  :گویدابن تیمیه در این باره می

ثم ان عمر واحد من المسلمین هذه المره امر یعرف کذبه بالعـادة المطـردة فـی امـة     
محمد، فال یعرف احد ولد فی دین االسالم و عاش مأة و عشـرین سـنه فضـالً عـن هـذه      

أرأیتکم لیلتکم هذه « قال فی آخر عمره انه ) ص(العمر و قد ثبت فی الصحیح عن النبی 
فمـن کـان    »٢فانه علی رأس مائة منها ال یبقی علی وجه االرض ممن هو الیوم علیها احد

فی ذلک الوقت له سنة ونحوها لم یعش اکثر من مأته قطعاً، و اذا کانت االعمار فی ذلـک  
ابـن  .(..دة الغالبة العامة العصر التتجاوز هذا الحد فما بعده من االعصار أولی بذلک فی العا

   .)4/87تیمیه، 
شود و چنـین ادعـایی،   این اندازه عمر، برای هیچیک از امت محمد سراغ گرفته نمی

سال عمر کرده باشد وجـود نداشـته و    120غیر واقعی است؛ در اسالم کسی که بیش از 
) ص(و در حـدیث صـحیح از پیـامبر   . رود، تا چه برسد به عمری ایـن چنینـی  سراغ نمی

آیامی دانید که کـم خواهیـد شـد و در صـد     « :چنین آمده که در آخر عمرشان فرمودند
پس آن کسی که در » سالگی هیچ یک از کسانی که اکنون وجود دارند زنده نخواهند بود

  و وقتـی کـه   . سال عمر نخواهـد کـرد  آن زمان یکساله و نزدیک به آن بوده بیش از صد 
  » .ها در آن زمان بیش از این مدت نبوده پس بعد از آن دوره این مسئله اولویت داردعمر

_____________________________________________________________ 
  .بهترین دلیل برامکان یک چیز، وقوع آن است. 1  
  .)7/187مسلم بن حجاج،  ؛1/37بخاری،  :ـ نک( آمده است این حدیث در صحیح بخاری و صحیح مسلم .2  
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بـیش  ) ص( باید به ابن تیمیه گفت که ادعای این که هیچیک از امت حضرت محمد
سال عمر نخواهند کرد، یک ادعای خالف واقع است؛ چون هم اکنون صدها نفر  120از 

توان سراغ گرفت که از عمری باالتر از این مدت برخوردارند و همچنان بـه  از آنان را می
. دهند واین واقعیتی است که نیاز به استدالل و برهان نداردحیات خودشان نیز ادامه می

  .  دهدهایی را به ما نشان میو تاریخ در دوره های پیشین هم، چنین نمونه
 در طـول ) ص( برای اثبات کوتـاهی عمـر امـت پیـامبر    پس استدالل به این حدیث، 

های مختلف و این که آنان بیش از صد سال عمر نخواهند کرد بسیار نادرست است زمان
را دلیـل بـر اثبـات ایـن موضـوع بگیـرد       ) ص(و اگر کسی بخواهد این سخن رسول خدا 

الزمـه ایـن   کاری نابجا مرتکب شده اسـت؛ چـون    )کاری که ابن تیمیه انجام داده است(
  . با واقعیات خارجی است) ص(استدالل منطبق نبودن سخن حضرت رسول 

را ) ص(بنابراین، برای این که چنین مشکلی پیش نیاید، باید سخن حضـرت رسـول   
ای دیگر توجیه کرد و شاید به همین خاطر بوده که بسـیاری از صـاحب نظـرانِ    به گونه

اند؛ چنانکه نووی در توجیه ایـن  وایت زدهمسائل حدیثی، دست به توجیه و تفسیر این ر
و فیها علم من اعالم النبوة و المراد ان کل نفس منفوسة کانت تلـک  «: حدیث می نویسد

و لیس فیها نفی عیش احـد یوجـد   ... الیلة علی االرض التعیش بعد ها اکثر من مأة سنة 
-ث بخشـی از دانـش  در این حدی« :یعنی) 16/89نووی، (»...بعد تلک الیلة فوق مأة سنة 

های نبوی وجود دارد و منظور از این سخن این اسـت کـه هـر کسـی کـه در آن شـب       
و در این حدیث هیچگونـه  ... خاص، روی زمین بوده، بیش از صد سال عمر نخواهد کرد 

داللتی وجود ندارد که کسانی بعد از آن شب به دنیا آمده باشند و بیش از صد سال عمر 
  ».نکنند

، در توضیح و تبیین این حدیث، همین وجـه  »فتح الباری«النی نیز در ابن حجر عسق
  ). 1/212 ،فتح الباری عسقالنی،(را ذکر کرده است 

) ص(اگر در زمان رسول خدا : البته نکتۀ قابل تأمل این است که ابن تیمیه می گوید
قی هـای بعـدی چنـین اتفـا    ها بیش از صد سال نبوده است، به طریق اولـی در دوره عمر

نخواهد افتاد و معلوم نیست که این نویسنده، چنین اولویتی را از کجا و چگونه اسـتفاده  
، بیانگر این اولویت است؛ مخصوصاً امروزه )ص(کرده است و کدام بخش از حدیث پیامبر 

 که با توجه به پیشرفت های علمـی و گسـترش مسـایل بهداشـتی و پزشـکی، میـانگین      
به همین سبب، عمر بیش از صد سـال در دنیـای پیشـرفتۀ    عمرها رو به افزایش است و 
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  . است) ص(امروزی بیش از عمرهای عصر رسول خدا 
افزون بر این باید گفت مسئله طوالنی بودن عمرِ برخی از انسـانها کـه برخواسـته از    

تواند دور از ذهن و واقعیت باشد؛ به ویـژه آنکـه بـه    ت، هرگز نمیاراده و مشیت الهی اس
سال به سر برده که  950تصریح قرآن مجید، حضرت نوح پیغمبر، تنها در بین قوم خود 

  ).سوره عنکبوت14آیه :  ـنک( البته این مدت تمام عمر آن حضرت هم نبوده است
ی اثبـات امکـان طـوالنی    ، بـرا )ع( وی در ادامه، استدالل به طول عمر حضرت خضر

استدالل بـه زنـده بـودن    «: گویدرا، مورد نقد قرار داده و می) عج(بودن عمر امام مهدی 
کسـی    حضرت خضر برای اثبات این موضوع، استدالل باطلی بر باطل دیگـر اسـت، چـه   

اند، این است که وی زنده بودن خضر را پذیرفته است؟ و آنچه که محققان آن را پذیرفته
ابـن تیمیـه،   (» .نیسـت ) »ص«محمـد  (است و بر فرض که زنده باشد، از ایـن امـت    مرده

4/87 .(  
و نسبت دادن آن به محققـان  ) ع( باید گفت که ادعای نویسنده بر زنده نبودن خضر

قابل تردید و نقد است؛ زیرا بسیاری از بزرگان اهل سنت بر حیات و زنـده بـودن خضـر    
ان الخضر فر مـن الملـک السـباب    «: نویسدین باره میتصریح دارند، چنانکه قرطبی در ا

یطول ذکرها الی ان وجد عین الحیاه فشرب منها فهو حی الـی ان یخـرج الـدجال،و انـه     
خضر به دالیلی از پادشاه زمان خود « :یعنی)11/44قرطبی، (» الرجل الذی یقتله الدجال

زنـده اسـت تـا زمـانی کـه      فرار کرد تا چشمه حیات را یافت و از آن نوشید و هم اکنون 
  » .کند و وی همانی است که دجال او را خواهد کشتدجال خروج می

ابن عجبیه احمد بن محمد نویسنده تفسیر البحر المدید فی تفسیر القـرآن المجیـد   
ابـن عجیبـه،   ( »قد تقدم ان الجمهور علی حیـاة الخضـر علیـه السـالم    : تنبیه«: نویسدمی
  ».بر این باورند که خضر زنده است) علماء(که جمهور تر گذشت پیش« :یعنی) 6/298

  : نویسدنووی، شارح معروف صحیح مسلم، می
اختلفوا فی حیاة الخضر قال االکثرون من العلماء هو حی موجود بین اظهرنا و ذلـک  «

و عظـیم   44عسـقالنی، الزهرالنضـر،   (»متفق علیه عند الصوفیه و اهل الصالح و المعرفـة 
در زنده بودن خضر اختالف وجود دارد؛ ولـی بیشـتر علمـا بـر     « :یعنی )11/338آبادی، 

باشد که این موضوع در نزد صـوفیه و اهـل   آنند که وی هم اکنون زنده و در میان ما می
  ».معرفت مورد اتفاق است
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اعلم ان العلماء اختلفوا فی الخضـر هـل هـو    «: نویسدنویسنده تفسیر اضواء البیان می
 غیر حی بل ممن مات فیما مضی من الزمان فذهب کثیـر مـن اهـل   حی الی اآلن او هو 

العلم الی انه حی و انه شرب من عین الحیاة و ممـن نصـر القـول بحیاتـه القرطبـی فـی       
شنقیطی، (» ...تفسیره و النووی فی شرح مسلم و غیره و ابن الصالک و النقاش و غیرهم 

اند بسیاری از تالف دیدگاه شدهعلماء در زنده بودن خضر دچار اخ« :یعنی) 327ـ3/326
نوشـد و از جملـه   ای بنام چشمه حیات آب میآنند که وی زنده است و از چشمهآنان بر

کسانی است که این دیدگاه را تقویت کرده، قرطبی در تفسیرش و نووی در شرح مسـلم  
  ».و جز اینان و هم چنین ابن صالک و نقاش و دیگران است

بن تیمیه کرد، این است که بر فرض، زنـده بـودن خضـر را    سؤال دیگری که باید از ا
مورد تردید قرار دادید، امّا مگر نه این که بیشتر محققان و صاحب نظران حیات و زنـده  

 2010کنیـد کـه اکنـون    اند؟ چگونه حیات وی را توجیه میرا پذیرفته) ع(بودن عیسی 
  .گذردسال است که از والدت او می

  :گویدمی) ع(اره حیات عیسی مقاتل بن سلیمان درب
فقال  عزوجل بل رفعه هللا الیـه الـی   ) ع(فأکذب هللا عزوجل ا لیهود فی قتل عیسی 

السماء حیا فی شهر رمضان فی لیلة القدر و هو ابن ثالث و ثالثین سنة رفع الی السـماء  
  :یعنی) 1/421مقاتل بن سلیمان، (من جبل بیت المقدس 

بلکـه خداونـد او را   : ل عیسی تکذیب کرده است و فرمـوده خداوند، یهود را درباره قت
سال بوده که او را از کـوه   33زنده در شب قدر به آسمان باال برده در حالی که سن وی 

  .بیت المقدس به آسمان برده است
  :نویسدمی )158/ نساء(» بل رفعه هللا الیه«: ابو حیان اندلسی نیز در تفسیر آیه

من قتله و صلبه و هو حی فی السماء الثانیة علی ما صـح عـن    و هذا ابطال لما ادعوه
فی حدیث المعراج و هو هنالک مقـیم حتـی ینزلـه هللا الـی االرض تقتـل      ) ص(الرسول 

الدجال و لیملألها عدال کما ملئت جورا و یحیا فیها اربعین سنة ثـم یمـوت کمـا تمـوت     
کشته شدن و به صلیب آویختن این آیه ادعای « :یعنی) 4/128ابوحیان اندلسی، ( البشر

در حدیث ) ص(برد و بر اساس روایات صحیح که از رسول خدا شدن عیسی را از بین می
برد که طبق ایـن احادیـث، عیسـی    معراج آمده، او اکنون زنده در آسمان دوم به سر می

در آنجا مقیم است تا هنگـامی کـه خداونـد وی را بـه زمـین فـرود آرد و دجـال را        ) ع(
  ».بکشد
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  :نویسدمی) ع(ای از اقوال دربارۀ حیات عیسیمراغی بعد از نقل پاره 38
لکن المشهور بین جمهور ا لمفسرین و غیرهم ان هللا تعالی رفعـه بروحـه و جسـده    «

مشهور بین جمهور مفسرین و « :یعنی )6/15مراغی، ( »الی السماء بدلیل حدیث المعراج
خداوند متعال عیسی را با روح و جسمش دیگران آن است که با توجه به حدیث معراج، 

  ».به آسمان باال برده است
، آن گونه که ابـن  )ع(آید که اوالً زنده نبودن خضراز آنچه تاکنون گذشت، بدست می

تیمیه پنداشته است، موضوعی مورد اتفاق و اجماع نیست؛ بلکـه بـر عکـس، بسـیاری از     
ت و دربارۀ حضـرت عیسـی هـم    نویسندگان اهل سنت معتقدند که خضر اکنون زنده اس

مسئله و موضوع خیلی روشن تر و واضح تر است؛ بنابراین داشتن عمری طـوالنی بـرای   
معتقد اسـت، امـری   ) عج(برخی افراد و حتی بیشتر از آنچه که شیعه درباره امام مهدی 

مورد قبول و پذیرش بوده است و معلوم نیست که چرا ابن تیمیـه، ایـن امکـان را بـرای     
  .مهدی، با انکار شدید و استبعاد قوی مردود دانسته استحضرت 

) عـج (جالب این که، برخی علمای اهل سنت که مانند شیعه، زنده بودن امام مهدی 
را قبول دارند، برای اثبات این مسئله به حیات و زنـده بـودن خضـر و عیسـی اسـتناد و      

  ).97 کنجی شافعی،: ـ نک(اند استدالل کرده
  
  نتیجه

  :که تا کنون ذکر شد، این نتایج به دست آمداز آنچه 
، یک ادعای )ع(اول اینکه ادعای ابن تیمیه دربارۀ فرزند نداشتن امام حسن عسکری 

کامالً غیر صحیح است و استنادات و دالیلی را که بر شمرده اسـت از قـوت و اسـتحکام    
از نویسندگان  برخوردار نیست؛ بلکه بر عکس کامالً غیر علمی و تحقیقی است و بسیاری

  .اندو صاحب نظران اهل سنت بر وجود فرزند برای امام حسن عسکری تصریح کرده
دوم این که مقامات واالیی چون نبوت، فهم، حکومـت و حتـی امامـتِ در طفولیـت،     

  .امری است امکان پذیر و نمونه و شاهد آن در خود قرآن کریم ذکر شده است
ممکن نیست، برخی از افراد، نه تنها امری نا سوم این که داشتن عمری طوالنی برای

بلکه بر عکس کامالً امکانپذیر است؛ چنانکه متون اصیل دینی، مصـادیقی از معمّـرین را   
  .معرفی کرده است
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