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در  «حرمت اموال نواصب مهدیّین و پیروان آنان عدم»  انگاره و نقد بررسی
 جریان مدعی یمانی

کارشناس  1علی 

 چکیده
که  از جمله حقوق بنیادین بشر «مالکیت» با و در علم حقوق، دارد عمری به درازای تاریخ است 

 .از آن یاد شده است «اصل احترام مطلق به مالکیت در قوانین اساسی موضوعه»تعابیری چون 
که این فتوا را از  مهدیّیناحمداسماعیل حق مالکیت را از نواصب  کرده و مدعی است  و پیروان آنان سلب 

گرفته است ؟جع؟م زماناما پرسش اصلی  اوست.مبانی فقهی ادعای حاضر، نقد پژوهش  . هدف تعلیم 
که مبانی این  و پیروان آنان چیست؟ روش  مهدیّینفقدان حرمت اموال نواصب   انگارهپژوهش آن است 
کتابخانهبر تحلیلی و  -توصیفی ،پژوهشاین  ی و در این مسیر بر قاعده فقه استمبتنی ای  منابت 

کید داشته است.«احترام مال مسلمان» که فتوای احمداسماعیل ، تأ ، مخالم یافته پژوهش آن است 
بوده؛ توسعه در مفهوم ناصبی توسط وی و الحاق نواصب و سیره عقال  انضروری دین، روایات معصوم

 و پیروان ایشان به نواصب ائمه نیز، امری مردود است. مهدیّین
 .مهدیّینناصبی،  ،؟مهع؟اهل بیت احمداسماعیل، احترام مال مسلمان، کلیدی: واژگان

  

__________________________________   

    abde1@ chmail.ir؟ع؟؛                                                                                    پژوهشگاه امام صادقگروه فقه و حقوق استادیار .  1
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 مقدمه
گرفته است؛ به    مایه از سالیان دور، باور به مهدویت دست سودجویی افراد منحرف قرار 

که برای رسیدن به مقاصد باطل خویش، از باور مذهبی مردم بهره جویی  گونه افکار، و ای 
که  ،خیتارطول در . اند کردهعقالنیت و عقاید دینی مردم را مسموم  با مدعیانی بوده و هستند 

ح نظر از صدر  .اند کردهاسالم وارد  یمترق نیبه قوان یضربات عالمانه، شبه اتیصدور فتوا و طر
کنون، مدعیانی  ، شلمغانی یبالل ،یهالل ،یرینم ،یعیشرچون محمد نفس زکّیه، اند  بودهاسالم تا

که با حربه تکفیر، به مقابله با ؟ع؟ در عصر حضور امام معصوم و علی محمدباب در عصر غیبت 
در مواردی فتوای قتل مسلمانان و غارت اموال آنان را  و عقاید شیعیان و علمای شیعه پرداخته

که نزدیک ب )مدعی یمانی(« احمداسماعیل»از جمله این مدعیان  1اند. کردهصادر  ه دو است 
ق( 1423م )جمادی االول2002در جوالی سال وی  گذرد. می جریان ویدهه از آغاز پیدایش 

کرد رسوِل امام  و مهدیّینخود را یمانی، اول ال و دعوت خود را در شهر نجم اشرف آغاز 
قصة اللقاء  هیانیب ،1428 بصری، و 225و  41، ص 1الم: ج 1431)بصری،  خواند ؟جع؟مهدی

با نفی مرجعیت  ،کتاب شرایت االسالم خوددر وی ادعاهایی خالف قاعده دارد و  (.؟جع؟یالمهد
کرده دینی فقها، به ارائه فتوا و تعیین احکام شرعی  است در این پژوهش تالشی  .استاقدام 

 .و پیروان آنان مهدیّینسنجش جایگاه علمی فتوای وی در نفی احترام اموال نواصب جهت 
گذاری و  و جلوگیری از بدعتفتوای احمداسماعیل  نقددر  ،مسئلهین امربوط به اهمّیت پژوهش 

و نیز  ؟مهع؟مصادره به مطلوب و توسعه در مفاهیم دارای حقیقت شرعی همچون واژه اهل بیت
که است و ضرورت پژوهش از آنگر  واژه ناصبی جلوه ، سبِب تحلیل و بررسی این فتوارو است 

کتابدر . گردد می وی ادعای عصمت و امامِت  آزمایِی  راستی کتاب  میان  های نقد مدعی یمانی، 
کاطت فی مقامات االنبیاء و اهل البیت و الفقه» کتاب  ،«اخطاء ابن  نوشته شیخ علی آل محسن و 
در میان فتاوای فقهی احمداسماعیل  تناقضذکر به تنها  ،نوشته محمد شهبازیان «رِه افسانه»

کرده است؛ در میان مقاله ای به نقد مبانی فقهی  نقِد مدعی یمانی نیز، هیچ مقالههای  اشاره 
__________________________________   

از جمله مازندران، زنجان، یزد و نیریز فارس دست به آشوب و  ،در برخی شهرهای ایران علی محمد باب،طرفداران .  1
 (. 149: ص1397رضانژاد، ) غارت زدند
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از این  .از منظر قواعد فقهی نپرداخته است و پیروان ایشان مهدیّیننواصب فقدان حرمت اموال 
 .فاقد هرگونه سابقه و پیشینه استرو، پژوهش حاضر، 

 های مفهومی و چهار چوب نظریبررسی

 های مفهومی الف( بررسی

 نواصب . 1

و آشکار  یدشمن و جنگ ییبرپا یبه معنا ،در لغت و «نصب» شهیراز ، ، جمت ناصب«نواصب»
کینهکردن  ابن منظور، و  225- 224ص ،1ج : 1407 ،یجوهر) است یگرینسبت به د بغض و 
 و دارای چهار معنای اصطالحی است: (759 - 758ص ،1ج :1404

کس یمشهور فقها ناصب. 1-1 که دشمن ام یم یرا  و است  ؟مهع؟تیو اهل ب ؟ع؟رمؤمنانیدانند 
گونه یدشمن نیا  :1418 ،ییخو یموسوو  357، ص2ج :1415 ،یانصار)کند  میآشکار  یا را به 

  (؛69ص ،3ج
که صرف اظهار بغض نسبت به  .1-2 ، ؟مهع؟تیو اهل ب ؟ع؟رمؤمنانیامبرخی از فقها معتقدند 

 (؛101، ص6: ج1407 ،یلیاردبو  404ص ،7ج :1413 ،یابد )عاملی می  تحقق «نصب»
کسی می .1-3  که به بغض و دشمنی  برخی از فقها ناصبی را  و اهل   ؟ع؟رمؤمنانیامدانند 

 ؛ (223: ص1429 ،یحلّ  سی)ابن ادراست معتقد و نیز شیعیان آنان  ؟مهع؟تیب
که  برخی فقها ناصبی را فردی می .1-4 مقدم داشته و به  ؟مهع؟تیبر اهل برا  گرانیددانند 

: 1403صدوق، )معتقد استامامت آن دو به و نیز  ؟مهع؟بودن جبت و طاغوت بر اهل بیت مقدم
 (. 168، ص5ج: 1411 ،یبحرانو  365ص

ک است و مستند آن، سیره اهل  متیّقن  و نیز قدر 1بیت؟مهع؟در پژوهش حاضر معنای مشهور مال
 یکس مراد از ناصبی ،ابراینبن .در علم فقه است« ناصبی»واژه کاربرد از میان اقوال فقها هنگام 

گونه یدشمن نیباشد و ا بیت؟مهع؟و اهل  امیرمؤمنان؟ع؟که دشمن  است  سازد. آشکار  یا را به 

__________________________________   

 اند. نکرده  . اهل بیت؟مهع؟ در سیره خود با مطلق مخالفان، معامله ناصبی 1



 

 

98 

ال 
س

هم
وزد

ن
اره 

شم
 /

67 /
تان

زمس
 

139
8

 

  بیت؟مهع؟اهل  .2
به معنای خانه است و ترکیب « بیت»به معنای عشیره و خویشاوندان فرد و واژه « اهل»واژه 
بر « تیاهل ب»از  مقصود. است خاندان شخصک از یبستگان نزدبه معنای « اهل بیت»اضافی 

کریم به ویژه آیه تطهیر و تفسیر روایی آن در روایات منقول از شیعه و اهل  ،اساس آیات قرآن 
کساء  ؛سّنت  ،22ج :1421 طبرى،؛ 199ص ،5ج :1404)سیوطی،  1هستندپنج تن اصحاب 

منقول از ناحیه  (. ولی بر اساس روایات فراوان277-270ص ،4ج: 1383 ،حویزی و 7-5ص
کرم و نیز بر اساس اتفاق نظر علمای شیعه، مقصود از اهل  2بیت؟مهع؟و اهل  ؟لص؟پیامبرا

با  ،نیبنابرا (.336ص ،36ج: 1403مجلسی،  :)ر.کهستند  ؟مهع؟چهارده معصوم، بیت؟مهع؟
که مراد از ایروشن م، بیت؟مهع؟اهل در مورد شده  ث واردیر و احادیه تطهیتوجه به آ هل شود 
کرمامبر یپ شخِص به همراه  ؟مهع؟معصوم  گانه ، امامان دوازدهبیت؟مهع؟ فاطمه حضرت و  ؟لص؟ا

« تیاهل ب»مصداق واژه  یگرید شخِص  ،؟مهع؟ن چهارده معصومیر از ایو غ هستند ؟اهع؟زهرا
 نیست.

  . مهدیّین3

به  «َی َهَد »  شهیمجّرد از ر یالثثُ  اسم مفعوِل  ،«یمهد»واژه  و« مهدی»جمت واژه  «مهدیّین»
(. و در روایات دارای دو اطالق 475ص ،1ج: 1375طریحی،  :)ر.ک است «شده تیهدا» یمعنا

که واژه  :است  ،که بر اساس آن گانه شیعه اطالق شده است بر امامان دوازده مهدیّیننخست آن 
گرفت  پیشینائمه  اریحکومت در اختدر دوران رجعت،  ؟جع؟یپس از حضرت مهد قرار خواهد 

ای از شیعیان اطالق  بر دسته ،و در اطالق دوم( 214: ص1425طوسی، و  60: ص1404 ،صدوق)
__________________________________   

و فاطمه و حسن و  یر درباره من و علیه تطهیآ» کرده است:نقل ؟لص؟ چنین از رسول خدا  ید خدری. برای نمونه ابو سع 1
 .(167ص ،9ج :1408هیثمی، )« ، نازل شده است؟مهع؟نیحس

کرم؟لص؟امبر یپ سخن یمعنا ؟ع؟ دربارهنیر المومنی. برای نمونه از ام 2 در حدیث ثقلین « عترت و اهل بیت»در مورد  ا
گانه از نسل حسیمن و حسن و حسو اهل بیت[  ]عترت» فرمود: ؟ع؟؛ امیرمؤمنانال شدسؤ که  ؟ع؟ هستیمنین و امامان نه 

کتاب خدا  چیه نانیا است.و قائم آنان  ین آنان مهدینهم کتاب خدا شوند  جدا نمیگاه از  از آنان جدا نخواهد شد تا نیز و 
 .(241: ص1377همان، و 91: ص1361صدوق، )« وارد شوند اکرم؟لص؟امبر یدر حوض بر پ
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که مردم را به مواالت و معرفت حّق اهل  ، 2: ج1377، صدوقخوانند ) فرا می بیت؟مهع؟شده است 
گروهی از شیعیان خالص و یاریمهدیّین(. از این رو در اطالق دوم، 358ص اهل   کننده ، 

بر اساس اطالق نخست، میان نظریه  .(156ص :1396هستند )رضانژاد و شهبازیان،  بیت؟مهع؟
وجود ندارد؛ زیرا بر اساس روایات و دیدگاه اختالفی مشهور علمای شیعه و دیدگاه احمداسماعیل 

 هیرنظ انیمولی بر اساس اطالق دوم،  ؛، احترامی نداردبیت؟مهع؟علمای شیعه، امواِل ناصِب اهل 
از دیدگاه مشهور عالمان  .وجود دارددیدگاه اختالف  لیاحمداسماع دگاهیو د عهیش یعلمامشهور 

 ،یانصار، محترم است )مهدیّین)شیعیان خالص( و پیروان مهدیّین شیعی، اموال نواصب 
ولی از دیدگاه احمداسماعیل، اموال  ؛(69، ص3ج :1418 ،ییخو یموسوو  357، ص2ج :1415

 بصری،) «گردند ملحق می بیت؟مهع؟از نظر حکم، به ناصب اهل نیست و آنان آنان محترم 
کسانی  مهدیّین. مقصود از نواصب (99، ص4ج الم:1431 و پیروان آنان در این پژوهش، 

 .کنندیا پیروانشان دشنام داده و نسبت به آنان اظهار دشمنی  مهدیّینکه به هستند 

 قاعده فقهی احترام مال مسلمان. 4
اصل، قانون و ضابطه  های واژهدر لغت به معنای پایه و اساس است و این واژه با  «دهقاع»
که بر جزئیات و مصادیقش منطبق باشد بودهمعنا و مترداف  هم کلی است   و به معنای حکمی 

 .(235، ص11ج :1404ابن منظور، )
 ،یدی)فراه نیعلم د ؛(197، ص6ج :1415 ،یروزآبادی)ف قیفهم عم یدر لغت به معنا «فقه»

 ،یحیطر و 522، ص13ج :1414)ابن منظور،  یزیدانستن و فهم چ ؛(370، ص3ج :1409
ک خف ؛(355، ص6ج :1375 به  یابی( و دست176ص :1391 ،یریجزا) (ینیزبی)ر یادرا

علم به  ،( و در اصطالح642، ص1ج :1412 ،ی)راغب اصفهان مجهوالت با استفاده از معلومات
؛ مکارم 90، ص1ج :1393 ،ی)ر.ک: عامل آن است یلیمنابت و ادّله تفص یاسالم از رو یاحکام فرع

 .(26، ص20ج :1385 ،یمطهر و 299ص :1385 ،یرازیش
که بر اساس آن«قواعد فقهی» کلی هستند  جزئی و محدود  مصادیِق  ها حکم شرعِی ، اصولی 

 .( 11 ص :1379هشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، شود )پژوکشم می
 و در لغت به معنای منت، محرومیت و عدم جواز هتک است« َحَرَم »از ریشه  «احترام»
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که تصّرف در اموال دیگران،  ؛(222، ص3 ج: 1409)فراهیدی،  و در اصطالح بدین معنا است 
)انصاری،  است «ضمان»و حکِم وضعِی « حرمت»آن دارای حکِم تکلیفِی  صاحِب  بدون اذِن 

  .(290، ص2ج :1415
که انسان،  ،مشتق است و در لغت« ماَل، َیُموُل »از  «مال»واژه   به معنای هر چیزی است 

و در علم حقوق، مال به  ؛(321، ص23ج :1406)واسطی زبیدی،  صاحب و مالک آن شود
گفته می که مفید  چیزی  در پژوهش  .(10ص :1380)کاتوزیان،  و نیازی را برآورده سازداست شود 

الحی مال عبارت است از آنچه نافت بوده، مورد رغبت عقال و قابل تمّلک معنای اصطرو،  پیش
گونه ؛شرعی باشد کار و عمل، قابل دستیابی نباشد به  که بدون   :1421موسوی خوئی،  :)ر.ک ای 

  1.(165، ص1ج :1406ایروانی،  و 344، ص22ج :1362؛ نجفی، 4، ص2ج

 ب( چهارچوب نظری
 ان،از مسلمانآید؛  فقهای امامیه، نجس به شمار می  همهبه اتفاق روایات و به اجماع  «ناصبی»

کافر  ستین زیجا یبرد  و نکاح با و یارث نم برخی فقها، اموال ناصبی را  .استملحق و به حکم 
، 6ج :1362نجفی،  و 380ص :1388دانند )حّلی،  کافر حربی، فاقد احترام میاموال همچون 

کدام از فقها، امواِل نواصِب ولی  ؛(63ص و پیروان آنان را  مهدیّینهیچ یک از روایت و هیچ 
 وجود دارد:سه نظریه قاعده احترام مال مسلمان  در زمینهاز سوی دیگر،  .اند مباح اعالم نکرده

 ؛(79ص :1403)بحرالعلوم،  اند برخی این قاعده را از ضرورّیات دین اسالم برشمرده .1

یعنی برگرفته از سه طایفه از روایات  ،ای اصطیادی مزبور را قاعدهبرخی دیگر، قاعده  .2
کرده  ؛(123 ص :1416)مروج جزایری،  اند قلمداد 

رو، روایات ؛ از این دانستهمبتنی برخی دیگر این قاعده را امضایی و بر بنا و سیره عقال  .3
کردهرا امضای این بنای عقالیی  مکارم  و 247ص :1413)سبزواری، اند  عنوان 

 .(218 ص :1411شیرازی، 

__________________________________   

قاعده »فاطمه سالمی زاده، مهدی رشوند بوکانی، فصلنامه مطالعات سیاسی، حقوق و فقه،  :تر ر.ک . برای اطالع بیش 1
 .112-102ص :1395، پاییز 1/3، ش 2، س«احترام در فقه امامّیه
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یعنی مبنا و مستند اصلی قاعده احترام مال  ؛استمبتنی پژوهش حاضر، بر نظریه اخیر 
کننده بنا و سیره عقال می ؛مسلمان را سیره عقال  دانسته بر  .شمارد نصوص قرآنی و روایی را تأیید 

که سیره و بنای عملی عقال در سلوک اجتماعاز آن ،این اساس شان بر احترام اموال  یجا 
ع مقّدس به  ع مقّدس وجود داشته و شار مسلمانان استوار است و این سیره در مرئی و منظر شار

ع  ع به لزوم حفظ مثابه رئیس عقال از آن سیره نهی نکرده است؛ فقدان نهی شار و بلکه امر شار
ع  -یعنی نصوص آیات و روایات -حرمت آن و امضای آن  با این حکمبه معنای موافقت شار

کننده حکِم استنباط شده از  است. بنابراین، دالیل نقلی و نصوص قرآنی و روایی در واقت تأیید 
که بنا و سیره عقال آن آید. عّلت اّتخاذ مبنای سوم  سیره عقال به شمار می بر حرمت اموال است 

قرآنی و روایی بر  مسلمانان دارای پشتوانه قرآنی و روایی است و بر این اساس، دلیل قطعی خاّصِ 
 .(26-25ص  :1398لجنة الفقه المعاصر،  :)ر.ک حجیت و امضای آن وجود دارد

 مال مسلمان احترامتحلیل فقهی قاعده 
دارای حرمت تکلیفی و حرمت وضعی و  حترام مال مسلمان، اموال مسلمانبر اساس قاعده ا

 .(176، ص19ج :1413سبزواری،  و 290، ص2ج :1415انصاری،  :)ر.ک ضمان ناشی از آن است
کسی  که اموال مسلمان، محترم است و  کلی این قاعده بر این معنا استوار است  کله  بنابراین، شا

امام  :)ر.ک بدان را نداشته و نتیجه خسارت یا هدر دادن آن، ضمان شخص استتعرض حق 
، روایت امام رام مال مسلماناز جمله مؤّیدات قاعده احت 1.(53ص: 1395دادی و ثقفی، 

کرم ؟ع؟صادق که فرمود: از قول پیامبرا َمُة ماِلِه »؟لص؟ است  ؤِمِن ُفُسوق  ... و ُحر  ُ ِسباب  امل 
َمِة َدِمِه  گویی به مومن فسق است ... و مال مسلمان کُحر   «محترم است وی خوِن  هماننِد ؛ ناسزا

ع تصرف، در نحوه تصرف نهفته است؛ زی ،عّلت حرمت .(268، ص2ج :1407)کلینی،  را این نو

__________________________________   

کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی و  قربانعلی دّری نجف آبادی، هادی غفاری :تر ر.ک . برای اطالع بیش1 علی یونسی، دومین 
، «الزامات الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در پرتو قواعد فقهی اقتصادی»اهیم، مبانی و ارکان پیشرفت، پیشرفت؛ مف

 .33-1ص :1392اردیبهشت
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 :1394؛ عبدی پور، 247ص :1413سبزواری،  :)ر.ک آید تصرف عدوانی و غصب به شمار می
کننده( و عمو290، ص2ج :1418اصفهانی،  و 134-109ص   مات ضمان غاصب، شخص تصّرف 

 شود. می شاملرا غیرمأذون در اموال دیگران 
 َماُل »بر اساس روایت  ،از سوی دیگر

ّ
ُل ٍئ اَل حَیِ ِر ِلٍم  ام  مال هیچ  []تصّرف در؛ َنفِسه ِبِطیب ِإاَلّ  ُمس 

گونه تصرف  ؛(449، ص10ج :1415)حرعاملی،  «ز با رضایِت خاطِر وی، حالل نیستکس ج هر 
در مال دیگری، بدون رضایت خاطر او عملی نامشروع است و این روایت در حرمِت تکلیفِی 

 .(90، ص3ج :1417موسوی خوئی، : )ر.ک تصرِف فاقِد اذن در مال مسلمان، ظهور دارد
َحٍد » همچنین اطالق روایت

َ
ُلُح َذَهاُب َحِقّ أ ُه اَل َیص  کس جایز ؛ اِإَنّ ز میان بردن حق هیچ 

که نباید  ؛(310، ص19ج :1415حرعاملی، و  4، ص7ج :1407)کلینی، «نیست بدین معنا است 
گرفته شود. بر این )اهل ذّمه یا  ، اعم از مسلمان و غیر مسلمانفردیحق هیچ  معاَهد(، نادیده 

 رسد می اساس، حکم وضعی ضمان و لزوم تدارک و جبران حقوق تضییت شده از دیگران به اثبات 
که در این روایتو  ل به این منوال است  است و عبارت  «حق»یکی از مصادیق « مال» ،استدال
کنایه از «فقدان مصلحت در از بین بردن حق»  است. «ضمان»، 

 حرمت امواِل نواصب مهدیّین و پیروان ایشان عدم   رهانگا
شود و یمسلمان است و احکام اسالم بر او بار م ،کند نیکه اظهار شهادتکس هردر دین اسالم 

از دیدگاه . نداردرا  یکل  قاعده نیایارای نقض  یلیدل چیهعرض، خون و مال او محترم است و 
گری بر  اموال تمام مسلمانان غیر از ناصبی محترم بوده و محدوده نصب و ناصبی ،فقهای امامیه

 .(379-378ص :1430 ،ی)زنجان است بیت؟مهع؟مشهور، تنها شامل ناصب اهل  دیدگاهاساس 
، ؟مهع؟، افزون بر چهارده معصوم«اهل بیت»اسماعیل بصری با تصرف در مصادیق احمد ولی

کرده و با تصرف در مفهوم ناصبی از « اهل بیت»ز در دایره  ها را نیمهدیّین و پیروان آن وارد 
که اموال نواصب دیدگاه مشهور علما،  همچون اموال  و پیروان ایشان، مهدیّینمعتقد است 

برای نمونه  داند. میجایز را از این رو تصاحب آن  و احترامی ندارد بیت؟مهع؟نواصب اهل 
که کاال از رئیس  احمداسماعیل در پاسخ به این سؤال  آیا جایز است بیش از مبلغ حمل و نقل 

کنم ها هستند و مال آن مهدیّینائمه و  و نواصب اینان، دشمنان»گوید:   می؛ شرکت پول مطالبه 
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که توانستی از مال او تصاح .احترامی ندارد کار برای تو جایز استهر مقدار  کن و این   «ب 
نواصب امامان اموال عبارت، عالوه بر بر اساس این  .(99، ص4ج الم:1431، بصری)

 رام شرعی و تصّرف در آن مجاز است!فاقد احت مهدیّیننواصب اموال ، ؟مهع؟معصوم
ک که آیا استفاده شخصی از اینترنت همسایه یا از مرا ز همچنین احمداسماعیل در پاسخ به این 

گر صاحب مال»گوید:  می ؛غیر دولتی جایز است پیروان یا و  مهدیّینمه یا ائاز نواصب  )اینترنت( ا
 :همان« )اموال او احترامی ندارد و استفاده از اینترنت او جایز است ،در این صورت ؛ایشان باشد

نواصب »و نیز واژه « مهدیّیننواصب »در این عبارت، احمداسماعیل، واژه  .(141، ص2ج
کرده است؛ حرف «نواصب االئمه»به « َاو»را با حرف عطم « شیعتهم در ادبیات « َاو»، عطم 

که هر یک از فصول معطوف، دارای حکم شرعی  عرب، حرف فصل به شمار می آید؛ بدین معنا 
 یّینمهدو نواصب پیروان  مهدیّینمستقل است؛ بر این اساس، عالوه بر نواصب ائمه، نواصب 

گر مسلمانی،  .مشموِل حکم شرعی فقداِن حرمِت اموال خود هستند و از  مهدیّینبنابراین، ا
 ، اموالش فاقد حرمت است.کندجمله احمداسماعیل و پیروان وی را دشنام دهد و لعن 

 شانیا روانیو پ مهدیّینحرمت اموال نواصب عدم   انگارهمبانی 

و  مهدیّینور فتوای فقدان حرمت اموال نواصب برای صد ،مبنای اساسی احمد اسماعیل دو
نیز امامت و و صاحبان عصمت و  ؟مهع؟یهو حجج اال تیپیروان ایشان، توسعه در مصداق اهل ب

 و پیروان ایشان است: مهدیّیننواصب  و اشتمال آن بر یصباتوسعه در مفهوم ن

  و امامت عصمتو صاحبان  های االهی؟مهع؟ حجتتوسعه در مصداق اهل بیت و الف(
 تیمراد از اهل بو صاحبان عصمت،  بیت؟مهع؟احمداسماعیل، با توسعه در مصداق اهل 

کهاستدانسته  مهدیّینو  گانه اعم از امامان دوازدهرا  ؟مهع؟عصمت و طهارت از دیدگاه وی،  ؛ چرا 
، 4ج الم:1431 ،بصریمعصوم و واجب االطاعه هستند ) یها از حجت یمصداق مهدیّین

همان مهدی اول  ،قائم»گوید:   ، دانسته و می«مهدی اول»احمداسماعیل خود را  .(240و 44ص
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از دیدگاه وی بر اساس حدیث وصیت و تعداد دیگری از روایات،  1!«؟جع؟است، نه امام مهدی
است و آنان فرزندان حضرت تن  24 بالغ بربلکه  ،نفر 12تعداد اوصیای پیامبر بیش از 

 و مهدی اول از میان آنان، امام سیزدهم است 2(35ص د:1431بصری، ) هستند ؟جع؟مهدی
 .(89ص  :1432)العقیلی، 

 توسعه در مفهوم ناصبیب( 
که  و شیعیان آنان  بیت؟مهع؟و شیعیان آنان، در ِعداد اهل  مهدیّیناحمداسماعیل معتقد است 

به اهل   نام دهندهر اساس روایات، حکم دشبه آنان ب  رو، دشنام دهنده. از اینآیند به شمار می
توسعه در مفهوم  در حقیقت وی نوعی آید. دارد و ناصبی به شمار میو شیعیان آنان را  بیت؟مهع؟

و شیعیان  بیت؟مهع؟اهل به  ناصبیحکم زمره را در  روانشیخود و پل شده و قائ« ناصبی»واژه 
ج  یمسلمان رهیرا از دا وانش. در نتیجه نواصب خود و پیرملحق ساخته استآنان  و  دانستهخار

کرده است کافران و  یودر حقیقت،  .به تبت، اموال آنان را مباح اعالم  آنان را در زمره 
، 1ج :ب1431 بصری، :)ر.ک پندارد دارای نجاست ذاتی میآنان را ها( دانسته و  نواصب)ناصبی

ها آن یروانو پ مهدیّینو یا دشمن  ؟مهع؟ی، دشمن ائمهببه زعم وی، مقصود از ناص .(35ص
کامل یا جزئی  رو، اموال ناصبی حرمت و احترامی ندارد و میاز این .است توان آن را به طور 

 آسیب و ضرری وارد نشود اسماعیل(احمد احمد الحسن )که به طرفداران آن مشروط بردزدید؛ 
  .(141، ص2ج :ج1431 بصری، :)ر.ک

__________________________________   

ُل َو َلیَس ااِلماُم الَمهدّیُ » . 1  .(44ص ،4جالف: 1431)بصری، « ؟ع؟القاِئُم ُهَو الَمهدّیُ ااَلّوَ

اعیل(، الوصیة المقدسة الکتاب العاصم من الضالل، نجف، احمدالحسن)احمداسم :تر ر.ک برای اطالع بیش . 2
 ق.1433انصاراالمام المهدی، 
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 و نقدبررسی 

کریم و نیز دلیل عقل و سیره عقال، مسلمانان از مطلق تصّرف  2و روایات1بر اساس آیات قرآن 
و انتفاع )بدون اذن مالک و بدون مجّوز شرعی(  مالکانه و نیز تمّلک اموال یکدیگر بر اساس باطل

که به  .اند نهی شدهاز آن  کل مال به باطل»این قاعده  احترام » مشهور است؛ با قاعده« حرمت ا
مأذون نسبت  غیرِ  د. بر اساس این قاعده، مطلق تصرف و تسّلِط ای دار قرابت ویژه« مال مسلمان

 صحیح شرعی و با رضایت طرفیِن  تجارِت  به اموال دیگران، ممنوع و حرام است و تنها در صورِت 
-80ص :1392)ر.ک. احمدی و حسینی،  یابد جواز شرعی می ،تصّرف و تسّلط بر اموال، معامله

عمال»رو بر اساس قاعده از این .(83 ، تصرِف فاقد اذن در اموال «زمه میان حکم عقل و حکم شر
و این حکم درباره مسلماِن ناصب  دارد حرمت شرعی را در پی و دارای قبح عقلی است ،مسلمانان

گفت:  .و پیروان ایشان، تخصیص نخورده است مهدیّین در اشکال نقضی بر احمداسماعیل باید 
گر وی امام معصوم است و به منبت اصلی  و مدعی نسخ  احکام و لوح محفوظ دسترسی داردا

که ؛ چرا برخی احکام شریعت است کتاب شرایت طریق تعلیم مسائل فقهی را از مدعی است 
کرده است؟جع؟توسط امام زمانمحقق حّلی  االسالِم  و  (3، ص1ب: ج1431)شرایت،  ، اخذ 

است و به هی ارای علم االزیرا امام معصوم، د ؟!تصنیم نکرده استکتابی مستقل در زمینه فقه 
کتاب که معاوندارد؛ نیازی های فقهای شیعه  مراجعه به  د: از حضرت یگو وهب می بن ةیچنان 

که از آسمان و زمیهمانا نشانه دروغگو ا :دمیشن ؟ع؟ چنینامام صادق ن و مشرق و ین است 
__________________________________   

اض  >.  1 رَّ ن تَّ ًة عَّ ارَّ ُكونَّ ِتجَّ ن تَّ
َّ
اِطِل ِإلا َّ أ ُكْم ِباْلبَّ ْينَّ ُكْم بَّ الَّ ْموَّ

َّ
ُكُلوْا أ

ْ
أ ُنوْا لاَّ تَّ ِذينَّ آمَّ

ا ال َّ هَّ ي ُ
َّ
ا أ نُكْم ...يَّ مان یکه ا یکسان ی؛ ا < م ِ

که با رضا یکه تجارت نیمگر ا ،دینخور [و از طرق نامشروع]گر را به باطل یکدید! اموال یا آورده گیباشد   ردیت شما انجام 
 (.29)نساء:

ْن یاَل »فرماید:  می عمری در ضمن توقیع شریف به جناب شیخ محمد بن عثمان ؟جع؟. امام زمان 2
َ
َحد  أ

َ
َف یِحّلُ ِِل َتَصّرَ

ی حالل و جایز نیست ِإْذِنِه  رِ یِبَغ   ِرِه یَماِل َغ  یفِ  کس جز با اذن و  .(541، ص9ج :1415)حرعاملی،  «؛ تصّرف در اموال هیچ 
ید شحام در   ِبِط   ِحّلُ َدُم یإّنُه اَل : »کند چنین عنوان می ؟ع؟از امام صادقبه نقل صحیح روایتی ز

َ
َبِة یاْمِرئ  ُمْسِلم  َو اَل َماُلُه ِإاّل

 «داشته باشد [رضای خاطر]= که او طیب نفس ان و اموال هیچ مسلمانی حالل نیست، مگر این؛ همانا تصرف در ج َنْفِسه
 .(10، ص29ج همان،)
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که از  ولی آن کند[؛ ادعا میعلوم آسمانی و زمینی را دانستن به دروغ ]= دهد  یمغرب خبر م گاه 
که پاسخ دهدیزى و علمی نزد او نیچ ،حرام و حالل خداوند از او بپرسی ‼ست 

با  احمداسماعیل 1
گرفتن مشی اخباری در حالی  ؛داند بر مجتهدان بسته میرا ، راه دستیابی به احکام گری در پیش 

ح شده از سوی ویاحکام و که در میان  یان رساله جز در موارد خاص م ،مسائل فقهی مطر
ح ادعای امامت از سوی وی، دروغ  ،بنابراینمجتهدان و حکم وی تفاوتی وجود ندارد.  طر

 است.
گفت ،همچنین در اشکال نقضی دیگر بر ادعای حجت بودن و امامت احمداسماعیل که  باید 

گفته کس از  ،از اعضای مؤّثر جریان مدعی یمانی؛ شیخ ابو احسان انصاری  به   احمداسماعیلهر 
که ا کند، اهل آتش است؛ مگر آن  کنندهعراض   یعنی ،هیاال  خلفای  در زمره شخِص اعراض 
که صاحب والیت اال مهدیّینرسوالن، ائمه و  امبران،یپ  :1431 اند )االنصاری، هیباشد 

که معصوماناز آن .(236ص کننده یکدیگر  بلکه تأیید ،نه تنها یکدیگر را تکذیب نکرده ؟مهع؟جا 
که احمد اسماعیل نه تنها صاحب والیت اال ؛هستند و  هیاین عبارت، اعتراف به این معنا است 
کذب محض است.نیست امامت  ، بلکه ادعای وی 

که  ؛را ندارد یو یاثبات ادعا یارای ،ییاز نصوص روا کی چیه همچنین  زیرا حدیث وصیت 
دارای ضعم سندی و نیز است،  ؟جع؟گانه پس از امام عصر 12 مهدیّینمستند او برای اثبات 

سایر نصوص روایی مورد  .(69-58ص :1398شهبازیان،  ر.ک:) ضعم داللی و محتوایی است
نیز یارای اثبات مهدی بودن و امامت وی را ندارند؛ زیرا در منابت روایی  2استناد احمداسماعیل

__________________________________   

َبا َعْبِد اهلِل یَعْن ُمَعاوِ  . 1
َ
اِب یِإّنَ آ» : ُقوُل ی ؟ع؟َة ْبِن َوْهب  َقاَل َسِمْعُت أ

َ
ْن   َة اْلَکّذ

َ
ْرِض َو اْلَمْشِرِق َو یِبأ

َ
َماِء َو اِْل ْخِبَرَك َخَبَر الّسَ

ْلَتُه َعْن َحَراِم 
َ
 .(340، ص2 ج :1401کلینی، ) «ء یُکْن ِعْنَدُه َش یَلْم   اهلِل َو َحاَلِلِه   اْلَمْغِرِب َفِإَذا َسأ

 اَ ، فَ ُن علَ ی سم  اِ  خفی َو ی سم  سمان: اِ اِ  ِم لقائِ لِ »فرماید:  می ؟ع؟امام باقر . 2
َ
  ، َو ُد أحَم فَ  ُن علَ ی یذّما اّل

َ
امام ؛ دَمّ َح ُم خفی فَ ی یذأّما اّل

د ّم محاحمد و اما اسم مخفی  ،اما اسم آشکار ؛اسمی مخفی است و اسم دیگر آشکار است :دو اسم دارد؟جع؟ زمان
کاشانی، « است َعَشَر َمهِدّیًا ِمن ُولِد  إّنَ ِمّنا َبعَد القائِم أَحَد »فرماید:  می ؟ع؟(؛ امام صادق220 ، ص1ج :1371)فیض 

ی، )مجلس« قرار دارند ؟ع؟مهدی از فرزندان حسین یازده پس از قائم؟جع؟،از میان ما اهل بیت؟مهع؟، همانا  ؟ع؟؛الُحَسیِن 
 .(145ص ،53ج :1403
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با تعابیری چون اثناعشر  -و نه بیست و چهار جانشین -اهل سنت، دوازده جانشین رسول خدا 
اثنا  (؛79، ص1ج :1408مًا )الموصلی، اثنا عشر َقیِّ (؛ 1452، ص13ج :1334خلیفًة )نیشابوری، 

 (1452ص ،3: ج1334)نیشابوری،  ( و اثنا عشر َرُجالً 2640، ص6ج :1407)بخاری،  عشر َامیراً 
به صورت متواتر نقل  ،گانه و تعداد آنانروایی شیعه نیز نام ائمه دوازده در منابت شده است.ذکر 

همچون اعالم  ،با وجود قرائن روایی ،بنابراین .(159-156ص :1398 ان،یشهباز شده است )
نقیب( و 12ماه سال( و نیز به تعداد نقبای بنی اسرائیل) 12به عدد شهور) ؟مهع؟تعداد ائمه

به تعداد حواریون حضرت  فرزند( و نیز12؟ع؟ )به تعداد فرزندان حضرت یعقوب همچنین
گونه زیادت یا نقصانی را برنمی 12عدد  ؛(حواری12) ؟ع؟عیسی  تابد دارای مفهوم بوده و هیچ 

سایر نصوص مورد استناد . (48-23: ص1396و لطیفی و شهبازیان،  172-165ص )همان:
و ادعای وی را اثبات  با نصوص فراوان دیگر تعارض دارندو د هستنغیر صریح  نیزاحمداسماعیل 

که تعداد آنزیرا  ؛کنند نمی -حجت؛ استبالغ روایت  250ها بر بر اساس روایات قطعی و فراوان 

کرم در حصر  ؟مهع؟مفاد این روایات عدد ائمه. گانه هستند 12، ائمه ؟لص؟های بعد از پیامبرا
 فرماید:  می ؟ع؟برای نمونه امام صادق .استدوازده 

کرم و مرتبط با فهم  که جملگی برگزیده  هستند، دوازده تن ؟لص؟ائمه پس از پیامبرا
ج  ،بیفزایدها  یا یک تن بر آن بکاهدرا  آنانپس هرکس یکی از  .هی هستنداال از دین خار

نفرند  12 پس از پیامبر ما امامان»فرماید:  نیز می 1.گردد نمیمند  بهرهگشته و از والیت ما 
که یکی از آنان را نپذیرد یا یکی بر  .که همگی از نجیبان و اهل درک واال هستند کسی 

ج  ،آنان بیفزاید ، 1: ج1413)مفید،  «نبرده استای  بهرهو از والیت ما از دین خدا خار
 (.233ص

گانه اطالق بر امام ،بر اساس روایات و در اطالق عام  «مهدی»از سوی دیگر، واژه  ان دوازده 
که  اند؛ چنان االهی بوده گرِ  هدایت در عصر خود، مهدی و حّجِت آنان همه شده و 

من یازده نفر  یُسَلیم! همانا اوصیا ای» اب به سلیم بن قیس هاللی فرمود:خط ؟ع؟امیرالمؤمنان

__________________________________   

ُموَن َمْن  . 1 َنا؟لص؟ اْثَنا َعَشَر ُنَجَباُء ُمَفّهَ ُة َبْعَد َنِبّیِ ِئّمَ
َ
ْو َزاَد ِفیِهْم َواِحدًا َخَرَج ِمْن ِدیِن اهلِل َو َلْم َیُکْن ِمْن   ِمْنُهْم   َنَقَص   اِْل

َ
َواِحدًا أ

 .ء َواَلَیِتَنا َعَلی َشْی 
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که تمامی آنان امامان هدایتگر و مهدی هستند. در « َمهدی»لقب همچنین  1«از فرزندانم هستند 
برای نمونه عبداهلل  .نسبت داده شده است ؟جع؟بر اساس روایات به امام زمان و اطالق خاص

کرم که نه نفر امامان بعد از من دوازده » :کند نقل میچنین  ؟لص؟بن مسعود از پیامبرا هستند 
، 1ج :1401 ،یخزاز راز) «ها استبوده و نهمین آنان مهدی آن ؟ع؟امام از فرزندان حسین

که همه امامان معصوم2.(23ص کننده  ؟مهع؟ مهدی و هدایتوجه جمت میان روایات آن است 
کننده و موعود آخر الزمان، به  ؛آن به معنای خاص« مهدی»ند؛ ولی لقب ت هستام یعنی قیام 

 اختصاص دارد.  ؟جع؟امام زمان
احمداسماعیل در حالی خود زیرا  ادعای عصمت احمداسماعیل نیز مردود است؛ ،از سوی دیگر

که  را معصوم می خطاهای بزرگ در آن  وقوعگویای اندک در زندگی وی،  وجوی جستپندارد 
، 2ج لم:ا1431 بصری،)« حادثه الزرگه»صدور فتوای قتل عالمان شیعه در  است؛ از جمله

کریم ؛(48ص :1397محمدی هوشیار،  و 140ص مبنی بر حرمت  ،بر خالف نصوص صریح قرآن 
تل بیگناهان از سویی و ناتوانی او در رعایت قواعد صرف و نحو زبان عربی و نیز ناتوانی در ق

کریم گونه ؛قرائت صحیح قرآن  که طرفداران وی در صدد توجیه این خطاهای فاحش  به  ای 
و  بیت؟مهع؟بنابراین، توسعه در مصداق واژه اهل  .(15ص :1427العقیلی،  :)ر.ک اند برآمده

نوعی بدعت به شمار آمده و هیچ یک از دالیل  ،در امر امامت و عصمت به آنان نمهدییّ الحاق 
 کند. ن را اثبات نمیاحمداسماعیل آ

کسی اطالق میمشهور فدیدگاه  همچنین بر اساس که بغض و دشمنی قها، واژه ناصبی بر  شود 
و پیروان  مهدیّین بنابراین، ناصب کند.اظهار  بیت؟مهع؟و اهل  ؟ع؟امیرمؤمنانخود را نسبت به 

کبرای حکم ناصبی که حکم ناصبی بر  3ایشان، از  ج است؛ بدین معنا  از اساس آنان تخصصًا خار
دی بودن حرام باشد؛ اصل ادعای مه مهدیّیناز دیگر سو، بر فرض، نصب  .گیرد تعلق نمی

عدم الدلیل، دلیل »اثبات آن هیچ دلیلی وجود ندارد و قاعده  برای احمداسماعیل مردود است و
__________________________________   

وَن ».  1 ة  ُهَداة  َمْهِدّیُ ِئّمَ
َ
َحَد َعَشَر َرُجاًل ِمْن ُوْلِدی أ

َ
ْوِصَیاِئی أ

َ
 (.824ص ،2 ج :1405الهاللی، « )َیا ُسَلْیُم ِإّنَ أ

ُهْم » . 2 اِسُع َمْهِدّیُ ُة َبْعِدی اْثَنا َعَشَر ِتْسَعة  ِمْن ُصْلِب اْلُحَسْیِن َو الّتَ ِئّمَ
َ
 «.اِْل

ی و .  3  حرمت آن است. عدمحکم ناصبی، جواز تصّرف در اموال و
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و موازین فقهی  اساس بربنابراین،  گواه است. بر فقدان درستی ادعای احمداسماعیل ،1«العدم
 کسبو حرمت است  ، اموال همه مسلمانان دارای «قاعده احترام مال مسلمان» نیز بر اساس

و  ( 215ص ،1 ج :1406زدى، یمحقق داماد است ) شان ضروریبرای تصرف در اموال آنانرضایت 
کرم این حکم تنها درباره نواصب پیامبر تخصیص  ؟اهع؟و حضرت زهرا ؟لص؟، ائمه معصوم؟مهع؟ا

که  کافر   کننده دیدگاه مشهور علما، نصببر اساس خورده است؛ بدین معنا  ایشان، به حکم 
، 6ج :1362و نجفی،  380ص :1388)حّلی،  و اموالش احترامی نداردمحکوم است حربی 

   .(63ص
  

__________________________________   

گاه دلیلی بر تکلیف یافت نشد، همین امر، دلیل بر آ ،«عدم الدلیل دلیل العدم»مفاد قاعده  . 1 که هر  که آن است  ن است 
 .تکلیفی متوجه شخص نیست
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 گیری نتیجه
 .شوند ، تقسیم می«احکام احترامیه»و  «احکام ذاتیه»احکام دین در یک تقسیم بندی به 

که به  هستنداحکامی  ،احکام احترامی .حرمت اموال مسلمانان، از جمله احکام احترامیه است
گون ؛دنحرمت نفس، آبرو و مال انسان و یا احترام نفس حیوانی اختصاص دار که هر  ه بدین معنا 

کسب اذن یا اجازه از مالک آن  که بر  .استمنوط تصّرف در اموال مسلمان، به  این مسئله عقلی 
کید مورد در نصوص قرآنی و روایی  ؛استمبتنی سیره عقالی عالم  در این  .شده استواقت تأ

و امامت و نیز  و صاحبان عصمت بیت؟مهع؟میان، احمداسماعیل به توسعه در مصداق اهل 
از دیدگاه وی، اموال  معتقد است و با توجه به این توسعه مفهومی،مفهوم ناصبی  توسعه در 

اصل  ،نصوص قرآنی و روایی بر اساس مباح و فاقد احترام است.و پیروان ایشان  مهدیّیننواصب 
البته برخی از این قاعده استثنا  .ها است در اسالم، حرمت نفس، آبرو و مال همه انسانلی او

کم ستمگر، مانن ،اند شده کافر حربیگذار  شخص بدعتناصبی، ِد حا ترین  مهم ،بنابراین .و 
 ؛و پیروان ایشان مهدیّیناحمد اسماعیل در صدور فتوای فقدان حرمت اموال نواصب  بنایم

از سویی و توسعه در  ؟مهع؟هی و صاحبان عصمت و امامتتوسعه در مصداق اهل بیت و حجج اال
که در میان روایات معصومان ،. اینمفهوم ناصبی از سوی دیگر است هیچ  ؟مهع؟در حالی است 

و  مهدیّینحکِم وجوب احترام مال مسلمان، نسبت به مسلماناِن ناصِب در زمینه تخصیصی 
پیروان آنان وجود ندارد؛ بلکه اصِل اثباِت مهدی اول بودِن احمداسماعیل و عصمت و امامِت 

وی،  اثباِت مهدی اول بودن و عصمت و امامتوی، اول الکالم و صرف ادعا است و بر فرض 
بلکه مستفاد از  ؛شود وی و پیروانش، از روایات، استفاده نمی  کننده ناصبی بودن سب و لعن

از سوی دیگر، در صورت اثباِت مدعی بودِن  .روایات، اطالِق حکِم احترام اموال مسلمانان است
نهی از منکر از باب وجوب امر به معروف و  –خود  ؟مهع؟احمداسماعیل، در مواردی امامان معصوم

کردن ماد و ریشه  ،و لعن مدعیان از این رو، سب 1.اند به لعن برخی مدعیان پرداخته -ه فسادکن 
 ؟ع؟ک به سیره عملی امام معصومشرعی است و تمس ، بلکه واجبنیستنه تنها دارای حرمت 

__________________________________   

از  ؟ع؟ راخشم امام معصوم زانیم ،از جمله شلمغانی ،انیمدع نیامثال ادر زمینه  ؟جع؟امام زمان یها عیبه توق ینگاه . 1
 کند. میآشکار های باطل  انیجر نیا
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گونه تصرزیرا در سیره آنانآید؛  به شمار می کل »مأذون در اموال دیگران، مصداق  ف غیر، هر  ا
 «ضمان»و حکم وضعی  «حرمت»دارای حکم تکلیفی  ،عملاین  وو حرام است « مال به باطل

و حکم احترام اموال تنها شود  مالحظه می« احترام مال مسلمان»که این همه در قاعده  است
و پیروان  هدیّینماز این رو، نواصب  .، تخصیص خورده استبیت؟مهع؟درباره نواصب اهل 

جا همچنین از آن گیرند. میایشان، تحت عموم و اطالق ضرورت حفظ احترام مال مسلمان، قرار 
ع« احترام مال مسلمان»که در قاعده  ع( و حکم عقل میان حکم شر عقال(، تالزم  ه)سیر )شار

از سویی و سایر  مهدیّینو ناصب پیروان  مهدیّینبرقرار است و این قاعده میان مسلمانان ناصب 
دارای اطالق مقامی و نیز اطالق مذکور نشده است؛ قاعده قائل مسلمانان از سوی دیگر، تفصیلی 

وان آنان، و پیر مهدیّینو بر این اساس، ضرورت احتراِم اموال مسلماِن ناصب است مفهومی 
که بر ضروگردد. از این اثبات می رت دین، نصوص رو، بر اساس قاعده فقهی احترام مال مسلمان 

و پیروان آنان، محترم شمرده  مهدیّیناموال نواصب  ؛استمبتنی روایی و سیره و بنای عقال 
 شود. می
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 ، قم، انتشارات اسالمی.حتف العقول .(1394ابن شعبه حّرانی، حسن بن علی). 3
 ، بیروت، دارصادر.لسان العرب .ق(1414ابن منظور، محمد بن مکرم). 4
 .ناجا، بیبی ؟جع؟، یقصة اللقاء املهد هیانیب (.ق1428)(لیاحمد الحسن )احمداسماعبصری، . 5
 ، نجف، انصاراالمام المهدی.املتشاَبات .(الف ق1431)___________ . 6
 ، قم، انصاراالمام المهدی.شرایع االسالم .(ب ق1431)___________ . 7
ثیر .(ج ق1431) ___________. 8  ، نجف، انصاراالمام المهدی.اجلواب املنیر عبر اال
 ، انصاراالمام المهدی.نجف، االعداد بیان احلق و السداد من .(ق د1431)___________ . 9

، قم، ها گذاری در بانک های شرعی سپردهراه .(1392) محمدحسین و حسینی، سیدمحمداحمدی، . 10
 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

 ی.، قم، موسسه النشر االسالمجممع الفائده و البرهان .ق(1407) احمد ،یلیاردب. 11
یست در پرتو » .(1395بهار و تابستانثقفی، مهدی)امام دادی، علیرضا و . 12 محایت از حقوق ُمیط ز

یست، ، «قواعد فقهی  .55-40ص ،1شدو فصلنامه حقوق محیط ز
، نجف، انصاراالمام حوار قصیص مبسط یف الدعوه الیمنیه املبارکه .ق(1431) احساناالنصاری، ابو. 13

 المهدی.
 کنگره جهانی شیخ اعظم انصاری.، قم، املکاسب .ق(1415انصاری، مرتضی). 14
کنگره جهانی شیخ اعظم انصاری.کتاب الطهاره .ق(1418) ___________ . 15  ، قم، 
گمراهی نقد مّدعی میاین .(1396) آیتی، نصرت اهّلل. 16  .؟جع؟، قم، بنیاد فرهنگی مهدی موعودناقوس 

زارت فرهنگ و حاشیة املکاسب .ق(1406) ایروانی، علی. 17  ارشاد اسالمی.، تهران، و
 ، قم، الهادی.القواعد الفقهیة .ق(1419) بجنوردی، محمدحسن. 18
 ، تهران، منشورات مکتبة الصادق.بلغة الفقیه .ق(1403) بحرالعلوم، محمدتقی. 19
 ی.النشر االسالم ةقم، مؤسس ،یروانیا یمحمدتق محقق:، احلدائق الناظرة .ق(1411) بحرانی، یوسف. 20
کثیر.صحیح البخاری .ق(1407) بن اسماعیلبخاری، محمد . 21  ، بیروت، دار ابن 
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ق انوار الیقنی یف حقائق اسرار امیراملؤمننی .(1394) حافظ رجب برسی،. 22 مال صادق  مترجم:، ؟ع؟مشار
 قم، آیت اشراق. زدی،ی

 اسالمی.، قم، دفتر تبلیغات مأخذ شنایس قواعد فقهی .(1379) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. 23

نَی ُمفاد الکلمات .(1391) جزایری، سید نعمت اهّلل. 24 وق اللغات یف التمییز بَ  ، قم، شریعت.فر

دارالعلم  روت،یاحمد بن عبدالغفور، ب محقق:، صحاح اللغه .ق(1407) بن حماد لیاسماعجوهری، . 25
 .نییللمال

 ل البیت الحیاء التراث.قم، مؤسسة آ ،الشیعه وسائل .ق(1415) حر عاملی، محمد بن حسن. 26
وط عوضنی از دیدگاه امام مخیین .(1389) حسنی، هادی. 27 ، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ؟حر؟شر

 .؟حر؟خمینی
 محقق:، خمتلف فنون املعرفة اجوبة مسائل و رسائل یف .ق(1429بن منصور ) محمد س،یابن ادر یحلّ . 28

 .ما لیقم، دل ،یموسو یدمحمدمهدیس
 .بیت؟مهع؟، قم، مؤسسة آل التذکرة الفقهاء .(1388)وسف حلی، حسن بن ی. 29
 ، قم، اسماعیلیان.نینورالثقل ریتفس ق(.1383) بن جمعه یعبدعل ،یزیحو. 30
ثر یفیکفا .ق(1401) خزاز رازی، علی بن محمد. 31 ثین عشر ة األ مئة اإل  .ر، قم، بیداالنص عیل األ
الزامات الگوی اسالمی ایراین » .(1392) قربانعلی، غفاری، هادی و یونسی، علیآبادی، دّری نجف. 32

کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت؛ مفاهیم، مبانی «پیشرفت در پرتو قواعد فقهی اقتصادی ، دومین 
 .33-1ص و ارکان پیشرفت،

 ارالقلم.، بیروت، دمفردات الفاظ القرآن .ق(1412) راغب اصفهانی، حسین بن محمد. 33

 .، قم، آثار نفیسهای احنرایف معاصر درسنامه فرقه .(1397) رضانژاد، عزالدین. 34

 .پرواز أیر یسسه پژوهشؤ، قم، مکتاب نکاح .ق(1419) یموس ،یزنجان. 35

 .، قم، المنارمهذب االحکام .ق(1413) سبزواری، سیدعبداالعلی. 36
کتاب جمکران.، رسول ابلیس .(1395) سلمان پور، محمدمهدی. 37  قم، 
 اهّلل تیمکتبة آ ، قم،ر باملأثوریالتفس الدر املنثور یف .ق(1404) بکر یعبدالرحمن بن اب ،یوطیس. 38

 .؟حر؟یالنجف یالمرعش

یان، محمد. 39 یت.ره افسانه .(1396) شهباز  ، قم، مرکز تخصصی مهدو
وغنیمعیارهای شناسایی مهدی موعود و  .(1398) _________________. 40 مرکز ، قم، متایز آن از مدعیان در

 .؟لص؟بین المللی ترجمه و نشر المصطفی
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وایات جهان پس از حضرت » (.1396یان، محمد و رضا نژاد، عزالدین )تابستانشهباز. 41 بازنگری در ر
 .169-149ص ،42فصلنامه مشرق موعود، ش، «مهدی؟جع؟ از منظر شیعه

 ، قم، اسالمی.هیضره الفقحیمن ال  .(ق1404، محمد بن علی ). صدوق42
 ، قم، شریف رضی.ثواب االعمال و عقاب االعمال .(1368)_____________________ . 43
 ، تهران، اسالمیه.ن و متام النعمةیکمال الد .(1377)_____________________ . 44
  ، تهران، جهان.ون اخبار الرضایع .(ق1404)_____________________ . 45
 ، قم، انتشارات اسالمی.معاین االخبار .(1361)_____________________ . 46
 ، مشهد، مرتضی.االحتجاج عیل اهل اللجاج .ق(1403) طبرسی، احمد بن علی. 47
، بیروت، مؤسسة االعلمی جممع البیان یف تفسیر القرآن .ق(1415) طبرسی، فضل بن حسن. 48

 للمطبوعات.
کر، بیروت محقق: ،جامع البیان یف تفسیرالقرآن. ق(1421) طبری، محمد بن جریر. 49 ، محمود محمد شا

 دارالمعرفة.

ین  جممع .(1375) فخرالدین بن محمد طریحی، . 50 یة. البحر  ، تهران، مکتبة المرتضو
 ، قم، مؤسسة المعارف االسالمیه.بهیالغ .ق(1425) طوسی، محمدبن حسن. 51
ین الدین. 52  ، قم، انتشارات اسالمی. معامل الدین و مالذاملجهتدین .(1393) عاملی، حسن بن ز
، قم، مؤسسة المعارف شرائع االسالم حیتنق مسالک االفهام إیل .ق(1413) یعل بن نیالد نیز ،یعامل. 53

 .هیاالسالم
 ، نجف، انصاراالمام المهدی.الرد االحسن یف الدفاع عن امحداحلسن .ق(1427) العقیلی، ناظم. 54

یه القامئ؟جع؟ .ق(1432) _____________. 55 ، نجف، انصاراالمام االربعون حدیثا یف املهدینیّ و ذر
 المهدی.

 ، قم، هجرت.کتاب العنی .ق(1409) فراهیدی، خلیل بن احمد. 56
زآبادی، محمد بن یعقوب. 57  القاموس المحیط، بیروت، دارالکتب العربیة. .ق(1415) فیرو
مؤسسه تهران،  ،نیبأصول الد تعلقی ماینوادر األخبار ف .(1371) محمد بن حسن ،یکاشان ضیف. 58

 ی.فرهنگ قاتیمطالعات و تحق

یان، ناصر. 59  ، تهران، دادگستر.حقوق مدین اموال و مالکّیت .(1380) کاتوز
 ، تهران، دارالکتب االسالمیة.الکایف .ق(1407) کلینی، محمد بن یعقوب. 60

 های علمیه. ، قم، مرکز مدیریت حوزهالفائق یف االصول .(1398) المعاصرلجنة الفقه . 61
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ریس» .(1396تابستان) محمد ان،یو شهباز میرح ی،فیلط. 62 وا بر در عدد  ؟مهع؟احنصار امئه ییقرائن ر
 .48، 23ص ،21، ش یمهدو یهافصلنامه پژوهش، «دوازده

 تهران، نشر علوم اسالمی. ،قواعد فقهی .ق(1406) د مصطفییمحقق داماد یزدی، س. 63
کتاب جمکران.پیشوای اینترنیت .(1397) محمدی هوشیار، علی. 64  ، قم، 
 .مؤسسه دارالکتاب، قم، شرح املکاسب الطالب یف یهد ق(.1416) مروج جزائری، سیدمحمد جعفر. 65
 .راصد قم، ،(فقه اصول –جمموعه آثار)کلیات علوم اسالمی؛ فقه  .(1385) مطهری، مرتضی. 66
لفاإلختصاص .ق(1413)محمد نعمان ، مفید. 67  .؟حر؟دیخ المفیة الشی، قم، المؤتمر العالمی ال

ن ةریدا .(1385مکارم شیرازی، ناصر ). 68  .؟ع؟، قم، مدرسه امام علی بن ابیطالباملعارف فقه مقار

 .؟ع؟ابیطالب، قم، مدرسه امام علی بن انوار الفقاهه .ق(1411) _____________________. 69
یان.مصباح الفقاهة یف املعامالت .ق(1417) ی، سیدابوالقاسمئموسوی خو. 70  ، قم، مؤسسه انصار
وة)کتاب االجاره( .ق(1421) ____________________________. 71 االمام  اء آثاری، قم، موسسة احمستند العر

 .یالخوئ
یعلی احمد بن علی المو. 72  ، بیروت، مؤسسة علوم القرآن.یعیل املوصیلمسند ایب  .ق(1408)صلی، ابو
 ، تهران، دارالکتب االسالمیة.جواهرالکالم یف شرح شرایع االسالم .(1362) نجفی، محمدحسن. 73
 ة.العامر ةدارالطباع، استانبول، صحیح مسلم .ق(1334) نیشابوری، مسلم بن حجاج. 74
 ، قم، الهادی.اهلالیلکتاب سلمی بن قیس  .ق(1405) هاللی، سلیم بن قیس. 75
وائد ومنبع الفوائد .ق(1408)علی  نی، نور الدیثمیه. 76   .ةیدارالکتب العلم روت،یب، جممع الز
بیدی. 77 وس من جواهر القاموس .ق(1406) ، سیدمرتضیواسطی ز ، بیروت، دار احیاء التراث تاج العر

 العربی.


