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 مقدمه نشر دوم

 و مع اهلل بسم اهلل و باهلل و الی اهلل و هلل

مباحث مطرح شده در و  هبا توجه به اینکه یک سال از نشر نوشتار حاضر سپری گردید

آن بنظر مطالعه کنندگان رسید، فرصتی حاصل گشت که بار دیگر با ویرایشی کلی بر شاکله 

را هر  گفتاریو  نموده بازنشرآن را  ،ازداد برخی مطالب تقرینیو  کتابو استنادات و متن 

 چند مختصر در اختیار پژوهشگران محترم قرار دهیم.

ست خطاب به اتباع احمد بصری که در فقرات این دعوتی مجموعهمطلوب ما در این 

و بعین انصاف و عدالت در آن بنگرند و حقایقی که از چشم آنان  گردیدهنوشتار دقیق 

مخفی مانده را شاهد باشند. الزم بذکر است پس از انتشار این کتاب همچنان منتظر بودیم 

حال آنکه احد الناسی از این  ؛و یا مقاله ای در ابطال و تقبیح آن منتشر گردد مکتوبیکه 

 حذفمنحصر در ین کتاب نگردید. بلکه تالش ایشان حاضر بنوشتن مقاالتی در رد ا جماعت

در اختیار  و آن را نمودهزیرا آنان هر کسی که کتاب حاضر را معرفی  ؛صورت مسئله بود

اخراج بسرعت از گروه ها و اتاق های گفتگوی مجازی خود طرد و  ،دیگران قرار می داد

 1و مطالبش را محذوف می نمودند.

کشور عراق پس از تحمل مالل  ،در این یک سال اخیر آنچه واقعه تأسف بار است اینکه

و پس از آن دوران اختناق و خذالن آور حاکمی مستبد و خودرأی و جانی یعنی صدام 

ن حکومتی ملی تشکیل داده و آزادی ملی را جش قبل آنی که ،تحت استکبار آمریکا

آزادی و امنیت ملی ببوید، گرفتار خار چشمی جانکاه و استخوان گلی از بهار  گرفته و

 گلویی مرگ آور یعنی داعش گردید که طی آن خانه ها ویران و آبادی ها خراب گردید. 

پس از سیطره داعش بر مناطق شمالی بمرکزیت موصل و خیانت پی در پی عناصر بعثی 

حیدر کرار)ع( دست در دست هم داده و بنا  و محبعراقی جوانان غیرتمند  ،ارتش عراق

رزم و عزم حزم و اراده  بفرمان آیة اهلل العظمی سید علی حسینی سیستانی)حفظه اهلل( لباسْ

                                                           
ولی از آن  زمزمه هایی وجود دارد که اتباع احمد الکاطع کتابی در ابطال این مجموعه نوشته اند و برای تأیید هیئت علمی گروه گاطعیه فرستاده اند 1

 گروه تأییدیه نگرفته است.
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جزم کردند تا کمر ارهاب را در کشورشان بشکنند. درگیری ها بین داعش و نیروهای 

شیعه نشین  طتقریباً تمامی نقاکنون هممردمی و ارتش عراق تا کنون باقی و برقرار است و 

 از دست داعش خارج شده و برخی مناطق حساس نیز بدست نیروهای مردمی افتاده است.

 اما آنچه موجب حیرت بود اینکه در این دورانی که عراق نیاز مبرم به جوانان غیرتمند

ین معرکه از جانب اتباع احمد بصری حاضر بحضور در ا احدی ،داشت برای پیکار با داعش

 بودندآنها مدعی  و گلوله ای بسمت سفیانیان زمان شلیک نکرد. حق علیه باطل نگردید

بالهت . خنکی و سخافت و 2!«حفظ جان امام احمد الحسن مهم تر از حفظ جان شیعیان است»

خود نمی دانند امامشان کجاست و مدعی غیبت برایش که این مقال ناگفته پیداست. آنها  در

 !را دارند. امامشانای حفاظت از جان بی مقدار ادع ،هستند

این خیانت تاریخی از جانب احمد بصری و سرکردگان این فرقه خطرناک و همسویی 

آنان با فرماندهان بعثی و وهابیون داعشی همگی سخن از این دارد که اینها همگی تکه 

 ه است.که بر منطقه سیطره افکند هستند مشمئز کنندههائی از پازل یک تصویر 

بندی نارسایی ها در جمالت وقالب  بجهت برخیتار که این نوشاست الزم بتذکر

 ن دچار تغییروتصحیح گردیده است.در فقراتی از متدرانتشار اول، ویرایشی کلی و نامطلوب

از خداوند خواستاریم بحق فاطمه زهراء)سالم اهلل علیها( ظهور فرزند فاطمه را مسجل و 

 ن و جهانیان از این ظلم مستدام نجات یابند.مقرّب گرداند تا جها

 اکبر بیرامی

05/03/1394 

*** 

 

                                                           
 این سخن را شخصاً از اتباع احمد بصری در گروه معیّن آنان در مسنجر پالتاک شنیدم. 2
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 مقدمه

 بسم اهلل و باهلل و الی اهلل و هلل.

علی  علی رسولک األمجد النبی المسدد الکریم المؤید المصطفی محمد و صلّ اللهم صلّ

 د وآله األطهارآله األخیار األبرار و العن أعدائهم األشرار و خلّدهم فی النار بحق محم

 1999بصره در حوالی سال  میالدی از 1968سال  شخصی بنام احمد بن اسماعیل متولد

با آنحضرت بطور خاص مرتبط  را می بیند و( علیه السالم)میالدی ادعا کرد که امام زمان

مجموعه معارف الهی را بِوِی القاء کرده و به او گفته است  آنحضرتها راست و در آن دیدا

بحسب این سخنان احمد بن اسماعیل خود را امام  رزند امام زمان و وصی اوست.ف ویکه 

 بیعت خود فراه معرفی کرده و مردم را ب (علیه السالم)و وصی صاحب الزمانثانی مهدی 

 .ه و تبلیغات خود را آغاز نمودخواند

تبع در افرادی که ت معدودعده ای از عوام شیعه و سنی عراق با وی بیعت کردند و نیز 

تبلیغ خود و هسته  سالتوانست در عرض چند ی ملحق شدند تا اینکه متون داشتند نیز بوِ

حمایت دستگاه های زیرزمینی وهابیت در عراق تعداد قابل توجهی نیرو  نیز و اولیه اش

آنها را تحت تعلیم تبلیغی و تربیت نظامی در آورده و مجموعه قواعد و نموده خویشجذب 

ین ه او ب دادهر عراق را به آنها آموزش ست گیری قدرت در چندین شهالزمه برای بد

 مقدمات ظهور خود را فراهم سازد.طریق 

میالدی در بصره فعالیات مستمر خود برای  2004در سال  این ایام می گذشت تا اینکه

این  مناظراتی بین علمای شیعه با بیعت گیری را برای چند سال ادامه داد و در این ایام بعضاً

وارد اصلی ترین فاز خود یعنی  2008این جریان خطرناک در سال  .شخص انجام می گرفت

 سال حسینی تاسوعایگردید که طی آن احمد الکاطع در روز  ظهور اإلمام احمد الحسن

پرچم هایی  یارانش در عراق ظهور کرده و، هجری شمسی 86 دی ماه سال 28یعنی  1428

 3و بصرهناصریة در و  دادندرا سر  ظهر المهدیندای  ی بزرگبا بلندگو ها و بدست گرفته

                                                           
به  بصره و ناصریه بالد جنوبی و نزدیک بهم عراق بوده و از طریق سوق الشیخ باهمدیگر مرتبط هستند. از طرفی این دو استان از طریق دیوانیه 3

متصل است. می توان حدس زد نقشه اتباع احمد بر این رویه بوده است که ناصریه و بصره را به اشغال خود در آورده و پس از آنکه  استان نجف



 6 

 

یک منیتی وارد درگیری شدند که شروع آن درگیری نیز در اثر شلاای عراق با نیروه

 حمد به شُرطه های محافظ جریان عزاداری بود.اگلوله های جنگی از طرف انصار 

بصره نیز جریان پیدا در آن درگیری ها و نیز سایر اقدامات آشوب طلبانه ای که در 

بصری و نیز نیروهای امنیتی عراق کشته و  تعدادی از از یاران احمد  حدود صد تن ،کرد

بنا به نقلی کشته و  احمد الحسن نیز .انصار احمد که با وی بیعت کرده بودند دستگیر شدند

 بنا به سخنی دیگر فراری شده  وبه امارات پناهنده شد.

 !.دولت عراق در سرکوب جریان احمد را محکوم کردویه آمریکا طی اعالنی، این ر

جنبش انصار احمد بصری جریان خود را کامال مسالمت آمیز معرفی  ،اتفاقبعد از این 

کرده و از تنازعات سیاسی در عراق دست برکشیده و شروع به تبلیغات سنگین در فضای 

و از  هنمودتاک و غیره شیعی و یوتیوب و مسنجر پال سایت هایمجازی نظیر فیس بوک و 

 ق نیز توانستند از اقصی نقاط جهان برای احمد بصری بیعت بگیرند.این طرُ

می باشد که جمله ای از  ایران اسالمی مورد توجه جریانات احمد بصری از جمله مناطق

روحانیون ذی نفوذ و صاحب سخن ایرانی  بر جذبیاران و بلکه معاونین وی بارها تأکید 

تا آن اشخاص مهم پلی باشند  داشتندا عراقی ساکن در قم مقدسه یا مشهد مقدس یا لبنانی ی

عالوه بر رفض فتنه  ،برای فتنه انگیزی های بیشتر و بهتر وی که بحمد اهلل آن بزرگواران

 بعضا ناقض سخنان وی و باغض شخص وی گشته وبالی جان وی و ،انگیزی احمد بصری

ولی حسب تتبع بنده کتاب آنچنان مفصلی بزبان  ؛وردندردیه هایی را نیز بقلم تحریر در آ

 فارسی در ردّ این فرقه ضاله نوشته نشد.

ع و نیز اعوان و انصار وی و با اسماعیل الکاطاحمد دعوت  گرفتن با توجه به کثرت

ن شدم که طی آبر  ،گمراه گر توسط این جریان ل و بهره برداری ناصحیح از روایاتاستغال

این فرقه ضالة ارائه دهم تا همه  در ردّ را مطالب ای از و موجز مجموعهیک کتاب مختصر 

ق دیگر مدعی مهدویت عزیزانی که خواهان بحث و تفحص در مورد این فرقه و یا حتی فرَ

                                                                                                                                                                                                   

 نیروهای عراقی را متوجه به این دو استان نمودند، عازم استان نجف شده و دست به جنایات بیشتر بزنند. کاری که ضیاء عبد الزهرة قرعاوی

 داد و شکست خورد. پیشتر انجام 
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 است مورد نیازق با این فرَ و احتجاج که برای بحث مطالب زا قسمتیبتوانند  ،و امثاله هستند

 را در اختیار داشته باشند.

و اجوبه ای است  انتقاداتاز ردود و  و مختصریتأکید می شود که این کتاب آمیخته 

مطالب جدیدتری با استناد  ،نآاند و عالوه بر  نوشتهشیعه علیه احمد الکاطع  محققینکه 

 وری شده است.آدر این مجموعه جمع  مکفیدهی 

و در نشر همگانی گمارده  امید است که عزیزان در قرائت چندین باره این کتاب همت

میزان تبلیغی که انصار احمد بصری زیرا با توجه به  ؛ورندآاین مجموعه تالش الزم را بعمل 

ای علمی شیعیان فارسی زبان جنبش آنچنان قدرتمندی علیه این ضمتاسفانه در ف ،کرده اند

 مجموعه مدونی در کشف ،فرقه بوجود نیامده و علی رغم فقر شدید علمی طرفداران احمد

 4اباطیل این فرقه منتشر نشده است.

نشر از خداوند کریم و منّان خواهانم که مرا در این زمینه یاری کند تا بتوانم حد اقل با 

ثبت نمایم و از  (علیه السالم)اسم خود را در دفتر خادمین حضرت صاحب الزمان این نوشتار،

را برما ارزانی داشته و  (سالمعلیه ال)ن باری تعالی خواهانم که شفاعت و رحمت آن معصوم آ

 در آخر الزمان قرار بدهد. (علیه السالم)ما را از اعوان المهدی

 یا مهدی

 *اللهم عّجل لوليك الفرج*
 *و اجعلنا معه*

 *و ال جتعلنا عليه*
 بالتمكني* دين ألعدائه*و ال جتعلنا من املمّه

 *آمني يا رب العاملني*

                                                           
 الحمدهلل در طی این یک سال مقاالت و کتب متعددی علیه این فرقه ضاله نوشته شده است که جای تقدیر و سپاس دارد. 4
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 مهدویت 

 ودیعه بزرگ نبوی

 

ش اعطا می شد مورد بر بندگان خاصّ متعال ریخ مقاماتی که از جانب خداونددر طول تا

و همیشه بودند کسانی که چشم  ه استبود طمّاعحرص و طمع مدعیان کذب و دروغگویان 

 تاریخ بودند.طول در  ادعاهای همگن اولیاء اهلل ابراز در پی و داشته بر درجات الهی

به نبوت رسیدند بعد از  (اهلل علیه و آله وسلمصلی )وقتی نبی اکرم حضرت محمد مصطفی

که بعضا از  و سجّاح و طلیحة کذابسود العنسی و مسیلمة کذاب ا همانندافرادی  مدتی

 مدعی نبوت از جانب خدا گردیدند.اصحاب نبی اکرم بودند نیز ادعاهای مغایر حق کرده و 

واریخ در نقل اینان در جوف تکه چه جنگ ها و کشتارها و چه کفرها و ایمان هایی 

 !.برجای مانده است

می بینیم که ادعاهای بغیر حق در قالب بزرگترین نماد  ،دعوی نبوتن تَپس از فِنیز 

 ی تاریخیمورد سوء استفاده سودجویان قرار گرفت و طی یک کودتا مامتایعنی  ،نبوت

قامی را شخصی که مشروعیت داشتن چنین م هخالفت از دست صاحب خالفت گرفته شده و ب

 اعطا شد. ،نداشت

)صلی اهلل و طمع سودجویان را بعد از رحلت نبی اکرم آز از همه ولی آنچه که بیش

امر برای هیچ  بر قضیه مهدویت بود که شاید حضرتتأکید آن ،برانگیخت علیه و آله و سلم(

 .گماشتمهمی )بغیر از مسئله امامت أمیرالمومنین علیه السالم( اینچنین همت ن

*** 
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 مهدویت در کتب اهل تسنن

در کتاب خود تحت می باشد  و سلفیت ود التویجری که از بزرگان وهابیتمُّشیخ حَ

 می نویسد: اإلحتجاج باألثر  علی من أنکر المهدی المنتظرعنوان 

 أما القول بأنها متواترة فقد صرح به غير واحد من العلماء

را چندین و چند نفر از  این سخن که روایات حول مهدی منتظر متواتر است »

 5«علما ذکر کرده اند.

 در کتاب نظم متناثر می گوید: که از بزرگان اهل تسنن می باشد، کتّانیإدریسی امام 

 قد نقل غير واحد عن الحافظ السخاوی أنها متواترة

 6« چند تن از سخاوی نقل کرده اند که روایات در این باب متواتر است. »

 نیز آمده است:

تواترت األخبار أن المهدی من  الحسين اآلبری في مناقب الشافعي قال: عن أبي

 هذه األمة، وأن عيسى یصلي خلفه

اخبار متواتر  مناقب الشافعي نقل است که گفت:کتاب ابي الحسين اآلبری در از»

 7«خواهد خواند.وعيسي پشت سروی نماز استداریم مبني بر اینکه مهدی از این امت 

را از  مهدویته مورد احترام سلفیة و وهابیة است اصل ایمان به حنبلی کسفارینی 

 نام می برد: از ویژگی های یک مسلمان سنی راآنضروریات مذهب اهل تسنن یاد کرده 

فاإلیمان بخروج المهدی واجب کما هو مقرر عند أهل العلم، ومدون في عقائد 

 .أهل السنة والجماعة

ن تأکيد آمانطور که نزد اهل علم بر ه ؛پس ایمان بخروج مهدی واجب است »

 8« ت و جماعت تدوین گشته است.نشده و جزو عقاید اهل س

                                                           
 المملکة العربیة السعودیة -الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمیة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، الریاض  -43ص-1ج-االحتجَاج باألثر 5
 نهما 6
 همان 7
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 :نویسد ضرت مهدی عجل اهلل فرجه میحقرطبی مفسر شهیر اهل تسنن دررابطه با

األخبار الصحاح قد تواترت على أن المهدی من عترة رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 وسلم فال یجوز حمله على عيسى.

روایات صحيح به صورت متواتر نقل شده است که مهدی عليه السالم از نسل  »

رسول خدا صلي اهلل عليه وآله است؛ پس جایز نيست که آن را بر عيسي عليه السالم 

 9« حمل کنيم.

اعتقاد دارد روایات  ،که از اعاظم عامه در اعتقاد و تفسیر است أبو عبد اهلل شوکانی

 مهدویت فوق متواتر است:

األحادیث الواردة في المهدی التي أمکن الوقوف عليها منها خمسون حدیثا في 

الصحيح والحسن والضعيف المنجبر وهي متواترة بال شك وال شبهة بل یصدق وصف 

 التواتر على ما دونها

ها وجود حضرت مهدی عليه السالم که امکان دسترسي به آنمربوط ب احادیث »

است  ضعيف تعدادیيح، برخي حسن و ها صحاز آن برخي .دارد، پنجاه روایت است

بلکه  .روایات متواتر استشك و تردید این بدون ها قبل جبران است. که ضعف آن

 10«.استروایتي که کمتر از روایات مهدویت بوده، متواتر گفته شده گاهي ب

 گوید:از کتاب اإلشاعة می  محمد البرزنجی الشافعی طبق نقل شیخ حمّود التویجری نقالً

صلى  -أحادیث وجود المهدی وخروجه آخر الزمان، وأنه من عترة رسول اهلل 

واتر المعنوی، فال بلغت حد الت -رضي اهلل عنها-من ولد فاطمة  -اهلل عليه وسلم 

 معنى إلنکارها

و اینکه وی از رت مهدی وخروج وی در آخر الزمان احادیث وجود حض »

هراء عليها السالم است به تواتر معنوی رسيده عترت نبي اکرم و از فرزندان حضرت ز

 11« است و انکارش معنایي ندارد.

                                                                                                                                                                                                   
 همان8
 مصر-القاهرة –دار الشعب  -122ص-8ج-الجامع ألحکام القرآن 9

 مصر -دار الکتب السلفیة  -227ص-1ج-محمد الکتانی-نظم المتناثر من الحدیث المتواتر 10
 لکة العربیة السعودیةالمم -الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمیة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، الریاض  -44ص-1ج-االحتجَاج باألثر 11
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عقب نمانده و طبق نطقی که از او در جالب که ابن باز بزرگ مفتی وهابیت نیز از قافله 

نبی اکرم  نقل شده از مهدویت را از اخبار متواتراحادیث وی نیز  ،سایتش مکتوب گردیده

 دانسته است:

أمر معلوم واألحادیث فيه مستفيضة بل متواترة متعاضدة، وقد حکى  فأمر المهدی

غير واحد من أهل العلم: تواترها، کما حکاه األستاذ في هذه المحاضرة، وهي 

متواترة تواترا معنویا لکثرة طرقها واختالف مخارجها وصحابتها ورواتها وألفاظها، 

 ت وخروجه حق.فهي بحق تدل على أن هذا الشخص الموعود به أمره ثاب

مسأله مهدویت، یك مسأله قطعي است و احادیث در این زمينه مستفيضه و بلکه  »

د. چندین نفر از اهل علم تواتر آن را بازگو کنو همدیگر را تقویت مي است همتواتر

 اند؛ چنانچه استاد در همين مجلس نيز آن را حکایت کرد.کرده

از صحابه ناقلين  ؛ار زیادآن بسياین روایات متواتر معنوی است؛ زیرا طرق 

کنند که الفاظ متعدد نقل شده است؛ پس به درستي داللت ميو با  فراوانودیگران 

 12« ، قطعي و خروج او حق است.موعود آمدن این شخصِ

دیده می شود که اهل تسنن و حتی وهابیت پا به پای شیعیان موال علی علیه السالم فلذا 

اد به مهدویت را یک اعتقاد نبوی و غیر قابل انکار و واجب اعتق ،انو به پیروی از آن

 دانسته اند زیرا نبی اکرم علیه و علی آله السالم تا توانسته این أمر مهم را تبلیغ کرده است.

باب ادعای مهدویت یا عظمت مقوله مهدویت در کالم نبوی،  وبا توجه به این سخن 

افرادی خود را با این  زوراً و بارها و بارها کذباًنظایر آن بعد از رحلت نبی اکرم باز شد و 

 ی کردند.هاه اسالمی تطابق داده و ادعاهای ومعتقد

کسی که بعد از نبی اکرم در شأن وی ادعای مهدویت شد کسی نبود جز ابی بکر اولین 

 د که نبی اکرم فرمود:ننقل می کن محدثین اهل تسنن !.ابن ابی قحافة خلیفه أول اهل تسنن

 کم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیين بعدیعلي

برشما واجب است سنت من و سنت خلفای راشد مهدی)هدایت شده از طرف  »

 13 «خداوند( بعد از من!

                                                           
12 8222http://www.binbaz.org.sa/mat/ 
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کرده و این روایت را روایت صحیحه تلقی  وفضله العلم بی در کتاب جامع بیانطقربوعمر ا

 14.ندعلمای دیگر عامه نیز آن را مقبول و معتبر می دان

س بخشی و ادعای دروغ در رابطه با ابوبکر و عمر و فلذا دیده می شود که یک تقدّ

 !.معرفی شده اندامت محمد  مهدیونبه عنوان آنان عثمان تلقی شده و 

 لی اهلل علیه و آله معرفی کردند.معاویة را نیز مهدی أمت محمد ص آنان،بعد از 

 می نویسد: إبن عمرو شیبانی در کتاب األحاد و المثانی

عن عبد الرحمن بن أبي عميرة قال سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم یقول : 

 اهده واهد به  في معاویة اللهم اجعله هادیا مهدیا و

خدایا معاویه را  از عبد الرحمن بن ابي عميرة روایت است که پيغمبر فرمود: »

دم را بوجود وی هادی و مهدی قرار داده و وی را خودت هدایت کرده و مر

 15« هدایت کن!

و در پی مدعیان مهدویت یا ارتباط با  پیش گرفتهاین روند را اگر بخواهیم فلذا 

سیل اسامی و القاب را خواهیم دید که یا خود چنین  ،باشیم (عجل اهلل فرجه)حضرت مهدی

 .ادعاهای واهی کرده اند یا اطرافیان و محبین وی

 

*** 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   
 السعودیة -الریاض  -دار الوطن  -1703ص-4ج-اإلمام اآلجری البغدادی-الشریعة 13
ی عبد العزیز بن عبداهلل الراجحی از علمای سرشناس وهابیت این روایت را تصحیح نموده و تأکید می کند مراد از خلفای راشدین مهدیین یعن 14

 http://shrajhi.com/Media/ID/6775خلفای اربعه اهل تسنن. رک: 
 السعودیة-الریاض –دار الرایة  -358ص-2ج-ابن عمرو الشیبانی -اآلحاد والمثانی  15
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 مدعیان دروغین 

 و یمانیت سفارت وت مهدوی

 حسین بن منصور الحالج

 خود راو  بودجانب حضرت حجت علیه السالم  مدعی رسالت ازحسین بن منصور الحالج 

 !.ستحضرت می دانباب دیدار و ارتباط خاصه با آن

نزد مردم  ،وی طبق نقل شیخ الطائفة شیخ طوسی در کتاب الغیبة پس از هجرت به قم

 فت:گاینگونه آمده و وعلماء 

  أنا رسول االمام ووکيله

 16«من فرستاده امام زمان و وکيل وی هستم!»

 محمد الشُریعي يبا

 از هارون در وصف وی می نویسد: نقالً (رحمه اهلل)شیخ طوسی

هو أول من ادعى مقاما لم یجعله اهلل فيه ، ولم یکن أهال له ،وکذب على اهلل 

منه براء ، فلعنته الشيعة  ليق بهم وما هموعلى حججه عليهم السالم ، ونسب إليهم ما ال ی

 والبراءة منه . وتبرأت منه ، وخرج توقيع اإلمام عليه السالم بلعنه

 قال هارون : ثم ظهر منه القول بالکفر وااللحاد .

او اولين کسي بود که ادعای آن مقامي را کرد که خداوند در وجود وی  »

وی بر خدا و حجج خداوند  اشت.قرار نداده بود و برای آن مقامات اهليت ند

پس  نها نسبت داد که اهل بيت از آنها دور بودند.آدروغ بسته و مطالب ناشایستي به 

شيعيان وی را لعن و نفرین کرده و حتي خود صاحب الزمان توقيعي را در لعن و 

 اظهار برائت از این شخص صادر کردند.

ن کفرآميز و دالّ بر الحاد این شخص بعد از آن ادعاها، سخنا هارون مي گوید:

 17 «!.را به زبان آورد

                                                           
 قم المقدسة -مؤسسة المعارف اإلسالمیة  -402ص-الشیخ أبوجعفر الطوسی-الغیبة 16
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 18محمد بن علي الشلمغاني

آنها مخالفت ورزیده و مطالب  بااین شخص کسی بود که علیه نواب اربعة قیام کرده و 

 واهی و ناصحیح خود را در قالب ادعاهای کذب مطرح ساخت.

 شیخ الطوسی رحمه اهلل در الغیبة خود می نویسد:

العزاقری إلى الشيخ  ن همام قال : أنفذ محمد بن علي الشلمغانيعن أبي علي ب

 الحسين بن روح یسأله أن یباهله وقال : أنا صاحب الرجل وقد أمرت بإظهار العلم

)سومین نائب امام زمان محمد بن علي الشلمغاني نزد شيخ حسين بن روح نوبختي »

ن یاور حقيقي امام زمان م گفت:رفته و اعالن مباهله کرد و (غیبت صغریدر دوران 

 19« هستم و دستور گرفته ام که علم خود را اظهار کنم!
حضرت از جانب  بابیت و رسالت و سفارتاینها نفراتی بودند از کسانی که ادعای 

زعمای شیعه و دعائم  . امارا داشتند وبر آن پا فشاری می کردند حجت)عجل اهلل فرجه(

شیخ حسین نوبختی و سایر صدوق اول و یا قمی ابویه بن ب جناب همانند ةحقّمفرقة ناجیة 

 بزرگان آنها را رسوا ساختند و این جریان تا بکنون ادامه دارد.

د که به مقامی منتسب به مهدی علیه ندیده می شوها، افرادی در کنار این جالبتر اینکه

اران وی در و یا افراد وطرفد کردهالسالم اکتفاء نکرده بلکه خود را مهدی موعود معرفی 

 ! .حق آنشخص ادعای مهدویت کرده اند

 مهدی السودان

وی کسی بود که در سودان ادعای مهدویت کرد و اعوان فراوانی نیز یافت و توانست 

همکنون سخنرانی های این شخص و تصاویر این مدعی و  !.دست به شورش های متعدد بزند

 زندگی نامه وی در اینترنت موجود است.

                                                                                                                                                                                                   
 .397ص-همان 17
و تأثیر گذار در زمان غیبت بود و بسیاری از شیعیان، وی را دست پاک تشیع در حیطه قدرت عباسیان می محمد شلمغانی از جمله افراد مهم  18

نمود  دانستند. اما وی علی رغم جاللت قدر در نزد شیعیان و مورد اعتماد بودنش نزد حسین بن روح نوبختی، پس از چندی عقائدی الحادی را اظهار

و بواسطه آن مغضوب امام زمان)ع( گردید. این شخص در سایه سار تشیع و وابستگی اش به حسین بن روح  و خود را از دایره اسالم خارج کرد

نوبختی بقدری حیطه قدرت و حدّت نفوذ داشت که می توان در مورد حاالت و اخبار وی یک کتاب نوشت؛ ولی همو به این راحتی از مسیر حق 

 نی می سازد. بایستی پناه برد بخدا از شر شیطان رجیم و از بالی انحراف از طریق حق.برون رفته و دشمنی اش با مکتب آل محمد را عل
 .307ص-همان 19
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 مهدی تهامة

میالدی ادعای مهدویت کرده و در تهامه یمن ظهور  1159ی شخصی بود که در سال و

 .کرد و یاورانی نیز پیدا کرد

 سنگال یمهد

ادعای مهدویت کرد که از بد روزگار تیرش به سنگ خورده و در سنگال این شخص 

 !.در این راه جان خود را از دست داد

 مهدی صومالي

با ارتش انگلستان در کشورش را  ردانگیزه نب و بود محمد بن عبداهلل که اهل صومالی

تا مردم از همه جا بی خبر صومالی  ادعای مهدویت نمودیافتن به این مهم  برای دست ،داشت

 میالدی از دنیا رفت. 1920در سال . او بر بریطانیا بشورند دست به دست وی

 القرعاوی عراقي

بود که ادعای  ءستی جند السمااین شخص سر دسته و بعبارتی مهدی گروهک تروری

نها به سالح های آمهدویت در عراق کرده و با سازماندهی نیروهای تحت امر خود و تجهیز 

به مراجع نجف اشرف عام سبک  و نیمه سنگین اولین حمله خود به سمت نجف برای قتل 

 نیروهای نوری المالکی که حکم بر قتال با این، قبل از رسیدن به نجف وبست کار 

گروهک را دریافت کرده بودند با اینان درگیر شده و تنی چند از بزرگان جند السماء از 

جمله خود القرعاوی را به قتل رسانیده و جمعیتی از آنان را دستگیر و بخش عمده از این 

 گروهک را متواری ساختند.

 اسامه بن الدن

ستی القاعده و صاحب عبد اهلل أسامة بن الدن سردسته گروهک تروریوباجالب که حتی 

آنهمه جنایات ممتد علیه اسالم و مسلمین و خاصه تشیع نیز از جانب محبینش به عنوان 

مهدی صاحب الزمان و منجی آخر الزمان معرفی شده است که فیلم های تبلیغ مهدویت وی 
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را در « المهدی المنتظر أسامة بن الدن»در سایت های اجتماعی وجود دارد و هر کسی جمله 

وگل جستجو کند با انبوه سایت ها و مقاالت و کلیپ ها در اثبات مهدویت وی روبرو گ

 خواهد گشت که حقیقتا جای حیرت و تأسف دارد.

 

همچنین بودند در تاریخ افرادی که مدعی یمانیت آخر الزمان گردیده و خود را یمانی 

خویش بسنده نکرده و یمانیت ه برخی از آنان صرفاً ب مذکور در روایات معرفی کرده اند.

ادعاهای خویش را بسط داده و مدعی بابیت و سفارت و حتی مهدویت گردیده و منکرین 

 خویش را اهل گمراهی و تباهی یاد نمودند.

 طالب حق

می زیسته و در حق وی ادعای یمانیت  )علیهم السالم(از جمله افرادی که در زمان ائمه

بوده و بهره ای از علم و عمل و مذهب اهل بیت گردید، طالب الحق بود که اباضی المذهب 

سربازانی را  حکومت مروانی علیه آنان قیام ونبرده بود. وی ساکن یمن بود و در زمان 

 گرد خود جمع نمود.

طالب الحق در بالد اسالمی پیچیده شده بود و  یمانیتدر روایات آمده است که شبهه 

 روایات می دانستند. و یمانی مذکور در بعضی از مردم وی را منجی

 شیخ طوسی روایت می کند:

: ( السالم عليه)اهلل عبد ألبي قيل الحق طالب خرج لما: قال سالم بن هشام عن

 .یبرأ وهذا السالم عليه علياً یوالي اليماني ال،: فقال اليماني؟ هذا یکون أن نرجو

عليه )هشام بن سالم گوید: زماني که طالب الحق خروج نمود به امام صادق»

)عليه پس امام« اميد داریم این شخص همان یماني باشد.»عرضه داشتند:  السالم(

بود ولي این شخص از }والیت{  والیت علي)ع( خير. یماني اهل »فرمود: السالم(

 20««علي)ع( بدور است. 

 

 

                                                           
 661ص-الشیخ الطوسی -امالی 20
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 نياناصر الیم

 یو .کرده و اعتقادات وهابی گرایانه دارد و یمانیت این شخص مضحک ادعای مهدویت

اکرم و و تأکید بر حرمت توسل به نبی  کردهتوسل و شفاعت را در زمره موارد شرک ذکر 

و حدیث عترت را رد کرده وحدیث دروغین کتاب هم دارد. (علیهم السالم)علیه واهل بیت 

در حال نامه  دائماً یو .موارد بسیار که قابل ذکر نیستو  اهلل و سنتی را صحیح می داند

سیاست و دیانت است تا بلکه از این راه اعتباری به دست آورد و او را نویسی به بزرگان 

 !.نیز شخص شخیصی به حساب آورند

و بارها وی را تکذیب کرده و گفته است  سر ضدیت داردوی بشدت با احمد الکاطع 

و این شخص  نداشته و ندارممن که خودم مهدی باشم فرزندی به اسم احمد بن اسماعیل 

 !.که فرزند و فرستاده من استدروغ می گوید 

 

 نتیجه

از صدر اسالم  ،با توجه به این مطالب دیده می شود که در ممرّ اعصار و طی قرون متمادی

یا  متعالخداوند ادعای مهدویت یا نیابت خاصه و درجه معیّنة از طرف  یمتعدد افرادتا بکنون 

و از قرار معلوم ادامه دار خواهد  تهداشاند و این روند تا بکنون هم ادامه  نموده اولیاء اهلل

فلذا بصرف ادعای یک شخص و شیرینی القابی که به خود می بندد نمی توان پی به  !.بود

بلکه باید تا می توان در رابطه با وی دقیق بوده و  ؛صداقت وی برده و او را تصدیق کرد

 جوانب کار را در باره اش سنجید.

 

*** 
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 احمد بن اسماعیل الکاطع

می رسیم به اینچنین اسمی که ادعاهای وی سر به فلک برداشته و یک  ذکر این مطالب،با 

مقاماتی که بعضا حتی  بدر وجود این شخص دیده می شود برا کس تهای سیری ناپذیراش

 !.انبیاء هم در حسرت آن مقامات باقی مانده بودند

 

 ادعا کرده است:احمد بصری 

 .او یمانی آل محمد است -1

 21مالئکة تأیید شده و یاری می شود.و سایر  او توسط میکائیل و جبرائیل -2

 وی فرزند امام زمان عجل اهلل فرجه است. -3

 22وی سفیر و وصی و فرستاده و جانشین حضرت مهدی علیه السالم است. -4

 23.او خود صاحب مقام مهدویت و عصمت بوده و حجت خدا بروی زمین است -5

 24.است مر مهدویتاو مخالفت با وی مخالفت با السالم()علیه پرچم وی پرچم مهدی -6

 25.شتش مهر خاتمیت استپبر  -7

 .او اعلم الناس بتورات و انجیل است  -8

 .سیزدهمین امام شیعه است -9

 .لیای پیغمبر استیوی فرستاده أ -10

 .او رکن شدید است -11

 او زمین را پر از عدل و داد می کند. -12

 

                                                           
احمد بصری در سخنرانی هایش خود را مسدد و مؤید از جانب  میکائیل و اسرافیل و جبرائیل معرفی می کند ولی خیلی روی حضرت  21

و از کمک های وی دم نمی زند.! بماند که آن مالئکه ای که یاور احمد بصری است، بیشتر به اسرائیل می ماند تا  عزرائیل حساب باز نکرده

 اسرافیل.
 144سوال-4ج-المتشابهات 22
 همان 23
 همان 24
 همان 25
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رشته  ،صره می باشد و طبق گفته خودش ابتدا در بصره در دانشکده مهندسیوی از اهالی ب

بعد از اخذ مدرک از دانشگاه به سمت نجف هجرت و مهندسی شهر سازی را ادامه داده 

در آمده  (علیه الرحمة)محمد صادق صدر محمدو در زمره شاگردان آیة اهلل العظمی  نموده

 و درس طلبگی را شروع کرده است.

به  (علیه اللعنة)دستور سرّی صدام حسینکه همان اش عد از مدتی مأموریت اصلی ولی ب

وزارت اطالعات و استخبارات دولت بعث مبنی بر قتل امام صدر رحمه اهلل را شروع کرده و 

مقدمات ایجاد تفرّق در حوزه علمیة و به چالش کشیدن مبانی فکری آن عالمه بزرگوار را 

 یه را حوزه ی گمراهی حکم داده و از حوزه خارج شده  وبرعهده گرفته و حوزه علم

 خودخوانی کرد.شروع ب

 خود وی می گوید:

، وبعد فيها لغرض دراسة العلوم الدینية انتقلت إلى النجف األشرف وسکنت

، وجدت أن ة والمنهج الدراسي في حوزة النجفاطالعي على الحلقات الدراسي

بحسب رأیي کما وجدت أن في المنهج خلاًل التدریس متدني ال أقل بالنسبة لي أو 

الفلسفة وأصول الفقه وعلم الکالم، کبيراً ، فهم یدرسون اللغة العربية والمنطق و

القرآن الکریم أو السنة  یدرسونالعقائد، والفقه، األحکام الشـرعية، ولکنهم أبداً ال

هية خالق اإللیدرسون األوکذا فإنهم ال(ع)واألئمة(ص)الشریفة، أحادیث الرسول محمد

لومهم ولذا قررت اإلعتزال في داری ودراسة عن.التي یجب أن یتحلى بها المؤم

 . ، فقط کنت معهم وأواصل بعضهم ویواصلونيبنفسـي دون اإلستعانة بأحد

من به نجف اشرف کوچ کردم برای ثبت نام در حوزه علميه و تحصيل در  »

 ،موعه دراسات این حوزه مطلع شدمآنجا؛ ولي بعد از آنکه وارد حوزه شدم و از مج

دیدم که در حوزه یك سری خلل بسيار بزرگ دیده مي شود)ال اقل در نظر من( و 

صرفا لغت عرب و اصول فقه و کالم ومنطق و فلسفه و عقاید و فقه و احکام شرعيه  

را مطالعه مي کنند ولي ابداً تدریسي برای قرآن کریم یا سنت شریف نبوی یا 

و آل محمد در کار نيست و آنها درس اخالق الهي که بر هر مومني  أحادیث محمد

 .ق واجب است را کنار گذاشته اندن اخالآتخلّق به 

پس به این دليل تصميم گرفتم از حوزه دوری کرده و در خانه ام گوشه عزلت 

و خودم علوم حوزوی را تنها بخوانم بدون هيچ کمك کاری و فقط صرفا با  گرفته

 «حانيون حوزه نجف در ارتباط باشم.بعضي از رو
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 سپس وی می گوید:

أما سبب التحاقي بالحوزة العلمية في النجف فهو أني رأیت رؤیا باإلمام المهدی 

وأمرني فيها أن أذهب إلى الحوزة العلمية في النجف ، وأخبرني في الرؤیا بما سيحصل 

 الرؤیا لي ، وحدث بالفعل کل ما أخبرني به في

ه باعث شد تا من به حوزه علميه نجف اشرف راه یابم این بود که ولي آنچه ک »

من در رویا امام زمان عليه السالم را دیدم که به من دستور داد تا به حوزه علمية 

نجف بروم و وی از آنچه برایم اتفاق خواهد افتاد خبردارم کرده و هرآنچه که 

 «!.وی گفته بود همان شد

یون شیعی طالب مناظره با احمد بصری سوال می کردند روحانبه همین دلیل هم وقتی 

که این شخص تا به حال توسط چه کسانی تربیت دینی شده و تحت اشراف کدام عالم درس 

 وی یعنی ناظم العقیلی در جواب می نوشت: انصار  اصلیترین زیکی ا خوانده است؟

 درس السيد أحمد الحسن على ید اإلمام المهدی 

 26«!.اشراف خود امام مهدی عليه السالم درس خوانده است احمد الحسن تحت »

ذا این چنین مقدماتی زمینه را برای احمد بن اسماعیل فراهم کرد تا ادعای خود را فل

پیکره بندی کرده و مدعی شود که وی فرزندی از ذریة امام زمان علیه السالم و نیز یاور 

ست که وجود زمین را از وجود خبائث وی در أمر ظهور و یمانی آل محمد علیهم السالم ا

 !.پاک خواهد کرد

 احمد الکاطع ادعای امامت کرد؟ چرا

دلیل اینکه وی  قصة اللقاءاحمد در یکی از مشهورترین بیانیه های خود خود بإسم 

دیدار می  امام زمان علیه السالمبا ویمانیت گشته را خوابی می داند که در آن  مدعی امامت

در زمان و  را واب از امام زمان علیه السالم دستور می گیرد که ویوی در آن خ کند. 

 .کند مکان مقرر رؤیت

مشغول زیارت  و از بالد خویش خارج شده ،در اثر آن خواب مدعیست احمد بصری

 )علیه السالم(امام زمان ،می گردد که در اثنای آن زیارات اقمقابر ائمه علیهم السالم در عر

                                                           
26 26-q-128aqaediya/-aseela-34http://almahdyoon.org/elm/ 

http://almahdyoon.org/elm/34-aseela-aqaediya/128-q-26
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نصرت حق را آغاز و  ،از وی ند و در اثر این مشاهده و با دستور گرفترا نیز مشاهده می کن

 27دعوت به بیعت خود می کند. را طلبه های حوزه علمیهبرخی از 

 سوالی از انصار احمد الکاطع

 شخص حائز مقام امامت چه زمانی به امامت و والیت و مقام خود واقف می گردد؟

 

سالی در دوره میان وییده می شود که د شبا توجه به سخنان خود احمد و انصار

 .متوجه مقامات الهیه خویش گردیده استخویش در اثر یک رویاء 

بیت علیهم السالم برداشت می شود این است که صاحب مقام از روایات اهل  که هچآناما 

 امامت از بدایت عمر خود و از همان دوران طفولیت واقف و عارف بمقام خویش است.

: أنا خاتم خل على اإلمام وهو في المهد فقال: دضر الخادمقال طریف عن ن -1

 األوصياء ، وبي یدفع اهلل البالء عن أهلي وشيعتي .

از نضر خادم اینچنين ریف(ظ)در برخی نسخ دیگر ریفطعالن روایت مي کند از  »

 مبارک صاحب الزمان گشتم درحالي که درون یك قنداقه بود.وارد برحضور مي گفت:

من ختم کننده اوصياء هستم و به واسطه من خداوند بالء »ن فرمود:پس امام زما

 28« «را از اهل من و شيعيان من دور مي سازد.

 

 در تفسير قمي و سایر تفاسير موجود است که امام صادق مي فرماید: معتبربسند  -2

بي ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسکان ، عن ألي بن إبراهيم ، قال : حدثني أبيع

 بطن امه یکتب على عضده األیمن إذا خلق اهلل اإلمام في: ) عليه السالم (قالعبد اهلل

 ( وتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وعَدْلًا ال مُبَدِّلَ لِكَلِماتِه وهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)

زماني که خداوند امامي را خلق مي کند در همان حال که وی در شکم  »

وتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وعَدْلًا  بر بازوی راستش مي نویسد:مادرش است این آیه را 

 29« .تِه وهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُال مُبَدِّلَ لِكَلِما

                                                           
27 WpHRU79r5http://www.youtube.com/watch?v=kB 
 المکتبة المرتضویة إلحیاء اآلثارالجعفریة-210ص-2ج-علی بن یونس العاملی البیاضی-الصراط المستقیم 28
 ایران -قم  -مؤسسة دار الکتاب للطباعة والنشر  -215ص-1ج-یعلی بن ابراهیم القم-تفسیر قمی 29

http://www.youtube.com/watch?v=kB5r79WpHRU
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نقل از امام صادق عليه  در اصول کافي و نيز بصائر الدرجات و کتب دیگر -3

وند اینچنين است که وقتي یکي از ائمه عليهم السالم بدنيا آیند از طرف خدا السالم

 بر وی ندا مي شود:

یا فالن بن فالن أثبت فإنك صفوتي من خلقي وعيبة علمي ولك ولمن توالک 

 أوجبت رحمتي

صاحب علم زیرا تو برگزیده من هستي و  ای فالن پسر فالني ثابت قدم باش؛ »

 «و محبين تو واجب است.مني و رحمت من برای تو 

 مي گوید: پس آن امام در جواب آن منادی اینچنين

شهد اللَّه أنه ال إله إال هو والمالئکة وأولوا العلم قائما بالقسط ال إله إال هو 

 العزیز الحکيم.

 خداوند شاهد است که معبودی جز وی نيست و نيز مالئکه و صاحبان علم؛ »

 «خدایي که ميزان و قسط را برپا کرده است و او عزیز و صاحب حکمت است.

 امام صادق مي فرماید:

قال فإذا قال ذلك أعطاه اللَّه العلم األول والعلم اآلخر واستحق زیارة الروح في 

 ليلة القدر

آخر  خداوند علم اول و اینچنين گفت،و پس وقتي آن امام تازه بدنيا آمده  »

 30« را بوی اعطا مي کند و وی را مستحق زیارت روح در هر شب قدر مي کند.

 وسیادت امامت ادعایدر  اشها سال عقب ماندگی  د دهچطور می توان حال احمد بصری

 د؟را توجیه کن

امام معصوم می فرماید در بدو تولد امامی از ائمه، وی همکالم منادی الهی گشته و از 

حال  رکی؛امامت و علم لدنی و مقام عظیم خود باخبر می گردد آنهم بصورت حضوری و د

خواب امام زمان را دیده و متوجه این سالی در د در سن میانآنکه احمد بصری ادعا دار

 !.جریانات گردیده است

 

 آیا این تناقضی آشکار نیست؟

*** 

                                                           
 قم - مکتبه آیت اهلل مرعشی -224و 223صص -1-محمد الصفار-الدرجات بصائر 30



 23 

 

  منهجنقد 

 الکاطع احمد بن اسماعیل
 

 ،مورد بحث و مطالعه قرار دهیم را که پیشتر ذکر کردیم مدعی مقامات افراداگر مجموعه 

و دروغگویان  با سایر دجاجله می بینیم که احمد بن اسماعیل در کنار تمامی اشتراکاتی که

، از جمله عجز از خرق معجزه و فرار از مباهله و مناظره و پوچی ادالت اولیه دارد

همراه ه خصوصیاتی را با خود بیک سری  و...، دروغگویی و جوسازی و ذکر مقامات متعدد

 ند.ه ادارد که بسیاری از مدعیان دروغین دیگر نسبت به آن تمایلی نداشت

 

 اول:ویژگی 

 احمد بصری فرزند امام زمان

دانسته و خود را از  (علیه و علی آله السالم)احمد بصری خود را از اهل بیت نبی اکرم

منزلت اهل بیت را و مقام الزمان می داند و بحسب حدیث عترت، ذریة پاک حضرت صاحب 

دارد که  ادعا، ستنامیده ا حدیث وصیت حدیثی که آن را  طبق . اوخود نیز مدعیست ایبر

 ست.واو جانشین  وصی امام زمان

امام زمان  است می رسد وربطی به 31کویطع جدنسب وی به همبوش که اما در حقیقت 

بی سر و سامان داده و خود را و خود احمد الکاطع بعد از ادعای خود نسَ علیه السالم ندارد

 .منتسب به امام زمان علیه السالم کرد

 را چنین اعالن کرده است: نسبش وی در سایت رسمی خود،

 ابن سلمان السيد ابن حسين السيد ابن السيد صالح ابن إسماعيل السيد ابن أحمد

 لعسکریا الحسن اإلمام ابن محمد اإلمام

 !.یعنی وی با چهار نسل به صلب امام زمان علیه السالم بر می گردد

                                                           
اسم پدربزرگ احمد، صالح است که در منطقه مُدینه و عشیره آلبوسویلم وی را به اسم کویطع می شناسند و علی رغم صالح نام بودنش، نام  31

وی کویطع است. اما نسب آنها به همبوش و عشیره آلبوسویلم می رسد که هیچ ربط و رابطه ای به نسب آل محمد)علیهم السالم( نامور 

 علی آل محسن( -ندارد.)رک: اهدی الرأیات
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رده باشد در همان دوران غیبت صغری ازدواج ک حضرتنآاگر در نظر بگیریم که 

 !.نظر گرفت بصورت تقریبی برای هر یک از این اجداد حدودا سیصد سال عمر باید در

امام زمان علیه السالم آنقدر ارزش نداشته اند که از  سیصد ساله حال اینکه چرا فرزندان

بمیان  آناندر کتب رجال خود سخنی از   (الرحمة ماعلیه)گرفته تا عالمه خوئی شیخ طوسی

 !.ماندب ،بیاورند

بنی بر این که احمد بن غیر عراقی موالی که از جانب نسّابین عراقی ونیز آن همه اق

 !.همبوشی األصل است وجد اعلی وی همبوش نام دارد نیز بماند اصالً و نسباًبصری اسماعیل 

 رااست و وی  المنیز اینکه حتی خود این شخص نمی دانسته فرزند امام زمان علیه الس

با خوابی که برای حوزه علمیه دیده بود این قضیه ی بسیار مهم و  صرفاً نمی شناخته و

 .بماند ،ارزشمند و بی همتا را متوجه شده بود

یک اعالن مباهله از طرف شیعیان صورت گرفت و  و سواالت مطالبدر کنار همه این 

 بود که فرمود: (علیه السالم)آن مباهله حول حدیث شریف امام هادی

 لحوم ولد فاطمة محرمة على السباع -لسالم عليه ا -قال 

گوشت تن فرزندان فاطمه زهراء بر درندگان  امام هادی عليه السالم فرمود: »

 32« حرام است.

گرسنه از احمد بصری خواستند که وی خود را دست بسته در بین درندگان  شیعیان

به دندان می کشند گوشت تن احمد بصری را  تا همه ببینند که آیا آن حیواناتقرار دهد 

 !.یا نه!، ولی این مباهله یک بار هم لبیک گفته نشد

 

حتی اگر باز هم این سوال بر قرار است که آیا اگر شخصی  ،با وجود همه این مطالب

باشد و ادعای یمانیت و یا سایر  علیهما السالم فرزند امیر المومنین و زهرای اطهر حقیقتاً

تصدیق  ،را به این دلیل که از فرزندان ائمه معصومین استمی توان او  ،مقامات مذکور کند

 !؟و مقامات وی را تأیید نمود

 روایت ذیل پاسخگوی سوال ماست.

                                                           
 ایران -قم  -مؤسسة المعارف اإلسالمیة  -476ص-7ج-السید هاشم البحرانی -مدینة المعاجز 32
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وَيَوْمَ » عن الحسين بن المختار قال : قلت ألبي عبد اللَّه عليه الساّلم جعلت فداک 

م أنه إمام وليس بإمام قلت وإن قال کل من زع«  الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ 

 « .کان فاطميا علویا قال وإن کان فاطميا علویا 

جانم بفدایت معنای  :ق عليه السالم گفتمبه امام صاد حسين بن مختار مي گوید: »

 «و روز قيامت کساني که به خداوند دروغ بسته اند را خواهي دید» این آیه چيست:

 !.بکند در حالي که امام نيست  تعای امامهر کسي که ادیعني  پس امام فرمود:

 پس گفتم:حتي اگر فرزند زهراء و علي هم باشد؟

 33« .السالم باشد ماپس فرمود:حتي اگر فرزند زهرا و علي عليه

اهل بیت با توجه به این روایت دیده می شود که حتی کسی که نسب وی بطور قطع به 

مهدویت و یمانیت بغیر حق بکند کذاب و اگر ادعای امامت و علیهم السالم می رسد نیز، 

 !.دجال است و اتصال به خانه وحی توفیری به حال وی نمی کند

که خود را به خاندان نبوت گره زده و فلذا این ویژگی و خصوصیت احمد بن اسماعیل 

کار وی نیست و ارزش  چاره سازِمدعی والدت از ذریه امام زمان علیه السالم شده است، 

 دارد.استداللی ن

 

 ویژگی دوم:

  استدالل احمد بصری به روایات اهل بیت

از آنجائی که خود را مظهر دین و منبع تراث آل محمد)علیهم  احمد الکاطع     

السالم( و تمامی مراجع و فقهای دین که عمر خویش را در این راه گذارده اند، ناحق و اهل 

 .ندین و چند روایت می شودک چمتمس ،ب اصالت دعوی خودبرای کسباطل می داند، 

جنبه های متعددی  ،اده استمجموعه روایاتی که احمد آنها را مستمسک خود قرار د 

داشته و هرکدام وجه استداللی خاص خود را دارد. اما با جمع بندی ادالت وی می شود 

 .رددگدر دو بخش کلی خالصه می  گفت که ادالت واهیه وی

 

 
                                                           

 طهران –دار الکتب اإلسالمیة  -372ص-1ج-لینیشیخ ابو جعفر ک-الکافی 33
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 روایات قابل تعمیم -الف

ی که مجموعه روایات. آنان وی عمده مانورشان در این باب استاحمد و طرفداران     

بازی با  و نیزفرقه خود کرده و از این طریق مخصوص  ،دیک قضیه عامّ را ثابت می کن

 ، تالش می کنند سخن ناحق خود را حق جلوه دهند.روایات

 

 استخاره -1

می گویند شما با دل پاک  ،وریدوقتی می گوییم دلیلی برای امامت احمد بیا     

اگر دیدی خیر و صالح و بشارت آمد متوجه می شوی که امام احمد الحسن  استخاره کن!

است و از  بمیکائیل و جبرائیل و اسرافیل و یمانی و مهدی و مسدّد و مؤیَد منجی عالم

 !!.جانب خدا عصمت و مهدویت و یمانیت دارد

و یمانی  حجت خدا بروی زمین کردن امام مهدیمی گوییم مگر می توان با استخاره 

 آل محمد علیهما السالم را شناخت و تبعیت کرد؟

 

 و رؤیا خواب -2

می گویند در  ؟است امام سیزدهم شیعیانوقتی می گوییم چرا احمد ادعا دارد که    

 !.خواب دیده است

 ؟ی امامت کردییم مگر می توان با یک خواب ادعامی گو

یمان آورد که یک شخص ار کسی می تواند بصرف یک خواب دیدن نیز می پرسیم مگ

 !؟و ایضا یمانی آخر الزمان حجت اهلل است و  معصوم من عند اهلل

 ورده و آنآرا  استخاره و رؤیاروایات و آیات مربوط به اهمیت  اًدر این صورت فور

 !.نندتلقی می ک حجیتشان در تعیین و شناخت امام معصوم را دلیلی برای مرویات

 

*** 
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 پاسخ به شبهه 

 حجیت استخاره در تعیین و شناخت امام

 

 سخن اول

کشاندن وادی حدیث به رد بهترین روش وارد شدن در جزئیات است و در این مو

 وادی عمل.

روند استخاره را بر عکس  اتباع احمد گفتم بیایید در جمعدر قضیه استخاره خود بنده 

باهمدیگر  دعوی احمد و امامت وی استخاره کنیم، ! یعنی بجای اینکه برای صدق.کنیم

که از طرح این مسئله  ستیک به یک استخاره کنیم که احمد بصری دجال و دروغگو و ناصبی

 34!.بسیار خشمگین و سر در گم شدند

که از امام زمان و حجت خدا بروی زمین مهم  تاننها گفتم که طبعا زن و زندگیآیا به 

که خود را ناصرات اإلمام احمد الحسن نامیده اند تقاضا می کنم من از زنانی  !.نیستتر 

خوب آمد از شوهران خود طالق گرفته و با یکی از استخاره همگی استخاره کنند که اگر 

انصار احمد هم دقیقا همین پیشنهاد را آقایان همچنین به  .مخالفان احمد بصری ازدواج کنند

آنان را بنکاح آمد زن خود را طالق داده و  کیخیر و نیاگر  ودادم که استخاره کنید 

را با به نام زدن دارائی خود از آنها  و نیز اسباب زندگی مخالفین دعوت احمد درآورده

 !.تضمین کنید ایشانبرای 

احمد  مراکز دعوتولی دیدیم که مع األسف هیچ یک از عزیزان انصار و هیچ یک از 

 !.چنین امری نشدندانجام الکاطع حاضر به 

 ؟ ارزش نداردیا خانه  واقعا امامت احمد الکاطع حتی به اندازه یک خودروحال آیا 

احمد الکاطع شرط بسته و استخاره می کنند ولی سر دارائی امامت چطور آنها سر 

 را مرتکب نمی شوند؟ خطریدنیوی خود چنین 

ی طریقه ا گر این نیست که این روش برای تعیین امام من عند اهللآیا این خود نشان

 خفیة الهی است آن را رفض و طرد می کند؟ تسخیف و ناصحیح است و عقل که حج
                                                           

 این روش برگرفته از منهج شیخ علی کورانی در کتاب دجال البصره است. 34



 28 

 

 سخن دوم

 بسیاری از کسانی که ادعاهای واهی امامت و نبوت کرده اند دقیقاًمهم اینجاست، 

 !.روششان همین بوده است

 که رسما ادعای نبوت کرده و در پاکستان هم طرفدارانی کذاب غالم احمد قادیانی

 در مورد استخاره می گوید: ،است نمودهبرای خود جمع 

آنها را  من  شبانه روز قوم خود را انذار داده و آنها را بحق دعوت کردم؛ »

یمان فرا خواندم و در خلوت هاشان و اجتماعاتشان آنها را بسوی انهان بآشکارا و 

دا طلب مغفرت از خ واستخبروا : واستخيروا ربّکم حق دعوت کرده گفتم: استغفروا

مر من شمارا او از خداوند بخواهيد که در  کرده و استخاره کنيد تا خبر دار شوید!

 35« با الهامات یاری کند!

  قبلمدت ها در وادی استخاره احمد بصری دست تنها نبوده و کذابین دیگری نیز  افلذ

 از وی بر همین طریق قدم برداشته و حتی جذب نیرو نیز کرده اند.

فرقی بین یاران احمد بصری مدعی مهدویت و یاران غالم احمد قادیانی مدعی  حال چه

 ؟عیم خود را با استخاره یافته اندنبوت وجود دارد که هر دو قائد و ز

 سخن سوم

حرمت شرعی مثل  یک فتویست تر از عجیب است که احمد بصری امامت خود را پَ 

که می توان برای پی بردن به امامت  گوشت حیوانات بذبح غیر شرعی می داند و ادعا دارد

ست که با استخاره ولی حکم تشخیص گوشت حالل از حرام باالتر از آن ا نمودوی استخاره 

 پی بر آن بریم.

جوبه احمد بصری به انصار خود می اکه مجموعه  در کتاب الجواب المنیر عبر األثیر

 عده ای از زنان اینگونه سوال کرده اند: ،باشد

ة من النساء المؤمنات بالسيّد أحمد ولم یؤمن أزواجنا بعد ویشقُّ علينا نحن مجموع

الذهاب للتأکّد من الذبح، فصرنا نستخير على اللحم والدجاج ألکله، فهل یجوز لنا 

 ذلك؟

                                                           
 11ص-غالم أحمد القادیانی-التبلیغ 35
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ما مجموعه ای از زناني هستيم که به سيد احمد ایمان آورده ایم ولي  »

برویم و جستجو کنيم که کدام حيوان  پس اینکه ما همسرانمان بِِوی مومن نشده اند!

 !.ذبح شرعي شده است برایمان دشوار و طاقت فرساست

پس شروع کردیم به استخاره درباره گوشت قرمز و مرغ وپخت و خوراک 

 «!آیا چنين عملي برایمان جایز است؟.آن

 وی در جواب آنان می نویسد:

نَّه ذِبحَ بيد المسلم؛ ألنَّهم وفقکم اهلل، بالنسبة للدجاج ال بد من االطمئنان إلى أ

أجازوا الذبح بالماکنة، وهو غير شرعي، أمَّا اللحوم الحمراء فيمکن أکل المذبوح في 

 .البالد اإلسالمية وال إشکال فيه

درمورد جوجه ومرغ هيچ چاره ای جز اطمينان  خدا شما را توفيق دهد! »

مرغ را توسط دستگاه ُبرش  زیرا آنها کشتن ؛بذبح شرعي آن توسط مسلمان را ندارید

اما گوشت قرمز خوردنش در بالد اسالمي  مجاز مي دانند و این غير شرعي است.

 «!.ایرادی نداشته و مشکل ساز نيست

علمی و شعوری و منطقی دیده  سطحواقعا احمد بصری خود و انصار خویش را در چه 

مرغ نمی توان استخاره است که برای اطمینان از حرام نبودن گوشت شتر مرغ و جوجه و 

نت وامام و عالم بسُ کرد ولی برای اثبات امامت الهی وی و اینکه هموست منجی بشریت

 می توان استخاره کرد؟ شریعت

فوق الذکر که استخاره را برای حرام یا حالل بودن  همبوشیکه همین احمد  جالب

را  بوی نبرای ایمااز انصار اصلی ترین دلیل  شخصیوقتی  گوشت مرغ جایز نمی دانست،

 :ی تبریک می گویدوِاسته و این ایمان را بِعالن می کند با وی بمخالفت بر نخا استخاره

ولها الشرائع والمتشابهات، إلَّا إنني لم بعض کتبکم، وکان أ وبدأت باالطالع على

أنتهِ بعد من قراءة کلّ الکتب، وقمت باالستخارة بالقرآن فتوکَّلت على اهلل، وآمنت 

العالمين، وبدأت العمل بکتاب الشرائع، ولکنّي لم أعرف کيف  لدعوة، والحمد هلل رببا

 أبایعك یا سيدی

شروع کردم بخواندن وکسب اطالعات از کتب شما و اولين کتابي که خواندم  »

 36!.شرایع و متشابهات بود! ولي من بعد از قرائت همه این کتب هنوز قانع نشده بودم

خاره با قرآن و سپس برخدا توکل کرده و بدعوت ایمان سته اپس شروع کردم ب

                                                           
 !!.بصری بوجود نیاورده بود احمد بصری ارزش ایمان بِوِی را در دل این نصیر احمد یعنی هیچ یک از ادالت 36
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فقط نمي دانم  همکنون نيز طبق کتاب شرایع عمل مي کنم! شکر. وخدا را آوردم!

 «!!ای سرور من که چطور باید با شما بيعت بکنم

 احمد در جواب وی می نویسد:

نك واستعدادک ك کل شرّ ،واإلیمانُ بيعةٌ، فيکفي إیمابَوفَّقك اهلل لکلّ خير، وجنَّ 

 للعمل في سبيل اهلل وقيامك بالعمل الممکن

 واز همه بالیا محفوظ دارد. و را برای کسب هر خيری توفيق دهدخدا ت »

پس ایمان تو  و استعداد توبرای تالش در راه خدا و قيام  همين ایمان تو بيعت است!

صار و مبایعین یعنی همکنون تحت بیعت بوده و از انبرای عمل به احکام ممکن است.)

 37« (احمد هستی!

 سخن چهارم

جواب  ،باز هم دست به استخاره زده اند 38که حتی وقتی انصار احمد ستاینجا جالب تر

 !.استخارات علیه احمد بصری بوده است و به همین دلیل هم بعضا این منهج را رها کرده اند

 است:اینگونه نوشته  23یکی از انصار حسب کتاب الجواب المنیر سوال 

 معناها؟ فما وحاشاک، سيّئة تبدو بآیات االستخارات خرجتْ بعض لقد سيّدی،

 بذلك؟ بأس ال أم أمرک، في االستخارة کثرة في هناک مانع وهل

برخي از استخاره ها بر قرآن طوری آمده است که برای شما بد است  سرورم! »

مر شما نمي ایا در آ پس معنای این حادثه چيست؟ !.ودور از  شما باد چنين آیاتي

 «توان زیاد استخاره کرد یا مشکلي ندارد؟

 احمد در جواب وی می نویسد:

 خاره باید سه شرط را حفظ کرد...در است»

 بر دیگری ترجيح بدهي.ا هيچ یك رنبایستي  که گرفتيقرار تو ما بين دوامری -1

 نچه جواب خدا در استخاره بوده است.آخودت را آماده کني از برای هر  -2

ول بجوابي که در استخاره گرفتي را عنایت پروردگار دانسته و جواب را ق آن -3

 )سپس مي گوید: ( «ن همت بگماری.ساختن آکرده و برای عملي 

                                                           
 325سوال و جواب شماره -األثیر عبر المنیر الجواب 37
 و بصری یعنی کسانی که به دعوت یمانی و مهدوی احمد بصری ایمان آورده و با وی بعنوان یمانی قائمِ عدل بیعت کرده اند مراد از انصار احمد 38

را  تمامی کتب فقهی نوشته شده در طول تاریخ تشیع را باطل و فتاوی احمد را صحیح دانسته و مراجع معظم تقلید را اصحاب شیطان و انصار احمد

 انصار اهلل قلمداد کرده و تسنن و تشیع رابدلیل رویگردانی از احمد بصری مذاهب جهنمی می دانند.
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 یأتي أن أمَّا اهلل، قد استخرت فعالً  أنت لتکون ضروریة أدنى کحد الثالثة األُمور هذه

أنَّ ما فعله استخارة،  م یستخير ویعتبرث له، اهلل جواب قبول في متردد وهو شخص

 خزی من له یا ولکن ویجيبه، الکریم اهلل عليه ینعم فالحق إنَّ مثل هذا الشخص ربَّما

استشاره  وکأنَّه مشورته، لخالف یذهب ثم أحد، یستشيره أن یرضى وهو ال وأمثاله لهذا

 وتجرّأ عظيم هذا ألمر إن واهلل سبحانه، اهلل مع هذا یفعل أن یرضى فکيف قوله، ليخالف

برأفة  یعاملهم فأنَّ اهلل الناس من الخبث الصادر هذا ومع ، وتعالى سبحانه اهلل لىع کبير

 رحمة

 !.اینکه تو استخاره کرده ایداقل ضروریت را مي رساند مبني براین سه امر ح »

ولي وقتي  شخصي که در قبول جواب خداوند تردید دارد سپس باز استخاره مي 

پس حقيقتِ امر اینچنين ، داند که این استخاره صحيح است ميکند وآن را معتبر 

این است که وی به آنچه  ،شخصي که خداوند بر وی منت گذاشته و جوابش را داده

؛ شود وخالف آن مشورت حرکت مي کند دیگری او را مشورت داده است راضي نمي

مي پس چطور راضي  !.گویي که مشورت گرفته بود تا خالف آن مشورت عمل کند

 شود که اینچنين عملي را با خداوند سبحانه و تعالي بکند؟

بخدا قسم این یك أمر سنگين و بي حيایي بزرگ عليه خداوند است؛ولي با 

وجود این خباثِت مردم باز هم خدواند با آنها برأفت و رحمت خویش مدارا مي 

 39« !.کند

ستخاره کند و به آن وی می گوید هر کسی ا ؛را در ذهن داشته باشیماین سخن احمد 

مرتکب  اعتماد نکرده باز هم استخاره کند امر خدا را زیر پای گذاشته ویک گناه سنگین

 !.و کار زشتی را در قبال پروردگار انجام داده است هگردید

 چیست؟ ،بصری نامه نوشتهحال شرح این دختری که به احمد 

من تدعي أأنت هو  : إلى سيدی وابن موالی: أقسم عليك بمن تحب242السؤال/ 

عرفهم نفسه. فکيف لمثلي  إخوة یوسف لم یعرفوا یوسف حتى .؟ التعب الروحي أتعبني

أنت حقاً ابن اإلمام المهدی  ؟ أقسم عليك بجدّک وأبيك أرحني وقل لي أأن یعرف

ما أستخيره في ومرسل من قبله. أنا ال استعجبها من اهلل بل هذا ظني به، ولکن لم حين

َفكُلِي ﴿ انت:؟! وسبق واستخرته قدیماً على السيد الخامنئي فکمخيرةجنابکم تطلع 

، موالتي الزهراء منذ زمن أطلبها ولم أرى جواباً. فکيف ﴾وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناً
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السبيل إلى اليقين بکم ؟ یرحمك اهلل أجبني وأرحني من عذابي. البد وإنکم تعرفون 

 غيره.کم ال من الشيخ العقيلي أو قصدی وعندکم دوائي أرید جوابي من عند

 اإلمارات –المرسل: زینب 

این سخن یعنی این زن خود از خطاب به سرورم و فرزند موالیم) :242سوال »

تو را به هر کسي که دوست داری قسمت مي دهم آیا تو هماني که  (؛انصار احمد است

زماني که خود برادران یوسف تا  خستگي روحي مرا شکنجه مي دهد!! ادعا مي کني؟

پس چطور شخصي مثل من  !.وی را نشناختند یوسف خود را به آنان نشناساند،

تو حقيقتا آیا تو را بجدت و پدرت قسم مي دهم مرا خالص کن و بگو که  بشناسد؟

من که تعجب نمي کنم بلکه  !؟پسر امام مهدی هستي و از جانب وی رسالت داری

هر موقعي در حق _مشکل اینجاست_اما !.گمانم بر همين است که شما همان هستي

علي خامنه ای  ! در حالي که سابقا برای سيد.شما استخاره مي کنم خوب نمي آید

 .بياشام و دیده روشن دارپس ای مریم بخور و این آیه مي آمد:استخاره مي کردم و

 قسم به فاطمه زهراء که بارها از خودش مدد خواسته ام ولي جوابي ندیده ام!

ر مي توانم بر شما یقين کنم؟خدا تو را رحمت کند جوابم را بده و مرا از پس چطو

قطعا شما نيت مرا مي دانيد و دوای دردم نزد شماست و من  این عذاب نجات ده!

 !.جواب خود را از شما مي خواهم و نه از ناظم العقيلي یا غيره

 «فرستنده:زینب از امارات.

 حقه خود چه کند؟ از مذهبِ نِحال این دختر بیچاره واله و سرگردا

آیا به همان استخاره ای که علیه احمد آمده و بارها و بارها علیه وی تکرار شده مؤمن 

یا مخالف استخاره ای باشد که احمد  حکم دهد؟ آخرالزمان گردیده و احمد کاطع را دجالِ

 مخالفت با آن را گناه کبیره و ذنب ال یغفر می داند؟

اکنی احمد بصری در قبال این گونه استخاره ها این است که اگر خالصه ی همه سخن پر

استخاره ای مؤیِّد احمد بصری بود آن را بپذیرید ولی اگر استخاره کردید ومطابق وی 

 !.نبود بدانید که باطل است و از اول امتحان کنید
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 سخن پنجم    

ر و نورانی تر از وی روشن ت امامت و یمانیت مراحمد مدعی گردیده است که ا

 !.خورشید در نیمه روز است

 وأمری أبين من شمس في رابعة النهار

 40«است  ترح روشن تر و واضنيمه روز،  امر من از خورشيدِ»

 یحیران می توان در زمانمربوط به استخاره حکایت از این دارد که حال آنکه روایات 

 !ستخاره کنیم.ا ،برهانی واضح در بر نداریم در حالیکه و صالئاستو 

 وال ندم من استشار: ما حار من استخارعن النبي(عليه السالم)أمير المومنين نقل

 ،آن کسي که استخاره کند امام علي عليه السالم بنقل از نبي اکرم فرمودند: »

 41« پشيمان نمي گردد. ،حيران نمي ماند و آني که مشورت کند

واضح و روشن مستحب است چه  استخاره ای که در حال حیرانی و نداشتن دلیل

 !.سنخیتی با دعوت اظهر من الشمس و نورانی و واضح و مبرهن احمد الکاطع دارد اهلل اعلم

 

 شبهه

بدین  ؛به روایت صفوان در کتاب شیخ طوسی استناد می کنند استخاره آنها در مورد

 ایمان آورده است: )علیه السالم(منوال که وی با استخاره به امام رضا

: یحيى : بأی شئ قطعت على علي؟ قال: قلت لصفوان بن وى علي بن معاذ قالو ر

 صليت ودعوت اهلل واستخرت ) عليه ( وقطعت عليه

بحسب چه چيزی مطمئن  به صفوان بن یحيي گفتم: علي بن معاذ مي گوید: »

شدی علي الرضا امام است؟پس گفت:نماز خوانده و از خدا خواستم و استخاره کردم 

 42« ه یقين کردم بر  امامت وی!تا اینک
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 جواب

سخن خود  ،خجالتسر احمد و اعوان وی این روایت را ذکر می کنند ولی از اگر چه 

 !.شیخ طوسی در رابطه با این روایت بدون سند را متذکر نمی شوند

 شیخ طوسی بالفاصله بعد ذکر این روایت می نویسد:

يد ، وإن صح ذلك فليس فيه فهذا ليس فيه أکثر من التشنيع على رجل بالتقل

حجة على غيره ، على أن الرجل الذی ذکر ذلك عنه فوق هذه المنزلة لموضعه وفضله 

: في مسألة علمية إنه قال فيها : ینه ، فکيف یستحسن أن یقول لخصمهوزهده ود

التکليف ، فيسقط  باالستخارة ، اللهم إال أن یعتقد فيه من البله والغفلة ما یخرجه عن

 .رضة لقولهالمعا

سرزنش وپليد جلوه دادن شخصي است که در أمور اعتقادی  این خبر صرفاً  »

 (یعنی نزد خود شیخ هم مشکوک استو حتي اگر خبر صحيح باشد) !.تقليد کرده است

این خبر هيچ حجتي برای دیگران نيست؛ همچنين شخصي که این خبر بر وی منتسب 

و دیانتي که دارد اجلّ و برتر از اینچنين بحسب مقامات و زهد  (صفوان بن یحیی)شده

پس چگونه امکان دارد چنين شخصي در یك مسئله علمي به خصم خود  مطلبيست.

مگر اینکه اینگونه حساب کنيم که آن شخص مخالف  من استخاره کردم!؛ بگوید:

بقدری ابله و نادان و غافل بوده است که دیگر از حد عمل به تکاليف الهي ساقط شده 

 43« صورت معارضه و بيان دليل علمي نيز نياز نيست. پس در این !.است

یعنی خود شیخ طوسی رحمه اهلل افرادی را که با یک استخاره امام معصوم  انتخاب می 

 !.می داند که اصال نیازی به بحث علمی با آنان نیست ابله و غافل کنند را افرادی

 برای ما حجت نیست.فوان همچنین باید اشاره کرد که از اساس عمل ص

مام را بما آموخته ه اما تابع امام معصوم هستیم و این امام معصوم است که طریقه معرفت ب

شناخت امام را  است و ان شاء اهلل در ادامه روایات اهل بیت علیهم السالم در رابطه با نحوه

 مطرح خواهیم کرد.

 تیک استخاره پی به معصومی اصرار دارند که می توان با بصری حال باز هم انصار احمد

 ؟بردو یمانیت و امامت و مهدویت و تأیید الهی و کرامات علیای وی 
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خود اینجانب بارها از اتباع احمد خواستم که از کالم امام معصوم حدیثی معتبر بیاورند 

 توانمی  آخر الزمان یمانیبرای معرفت ن حدیث امام علیه السالم دستور داده باشد آکه در 

 استه است.اینان بر نخ ازی حال آنکه جواب ؛اره کرداستخ

*** 

 پاسخ به شبهات    

 حجیت خواب و رؤیا در تعیین و شناخت امام

 

بصری بر یک خوابی بند است که در نجف برای حوزه  مداشاره کردیم که کل دعوت اح

م مذهبی در حوزه قیا -سیاسی -ن برای ایجاد اصالحات اقتصادیآعلمیه دیده و بحسب 

 .کرده بود

می رسند بصورت مطلق دیدن ائمه یا انبیاء در خواب  و رؤیا آنها وقتی به مقوله خواب

 !.را ضمان و عاصم از سهو بودن خواب دانسته و آن را حجت می شمارند

 سخن اول

آنچه که باید ذکر گردد اینکه ما چندین و چند نوع خواب داریم که نمی توان بحسب 

ابی حاوی مطلب خاص بودن آن را تأیید محض کنیم بلکه باید به مهم بودن یا خو خوابِ

 شیطانی می باشد. این نکته توجه داشت که تعدادی از خواب ها خواب هایی نامربوط و بعضاً

 در این زمینه روایات متعددی از اهل بیت به ما رسیده است.

شارة من اللَّه تعالى الرؤیا على ثالثة وجوه : ب» عن أبي عبد اللَّه عليه الساّلم قال  -1

 «للمؤمن ، وتحذیر من الشيطان ، وأضغاث أحالم 

بشارتي از  خواب و رؤیا بر سه وجه است: از امام صادق عليه السالم است که فرمود: »

 44« های نامربوط وپریشان.خواب هشداری از طرف شيطان؛ جانب خداوند بر مؤمن؛
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دِ اللَّه ع جُعِْلتُ فِدَاکَ الرُّؤَْیا الصَّادِقَةُ واْلکَاِذبَُة عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ أَلبِي عَبْ -2

قَالَ َصدَقْتَ َأمَّا اْلَکاذَِبةُ اْلمُخْتَلِفَةُ فَإِنَّ الرَّجُلَ یَرَاَها فِي أَوَّلِ  مَخْرَجُُهمَا مِنْ مَوْضِعٍ وَاِحدٍ؛

شَيْءٌ یُخَيَّلُ إِلَى الرَّجُلِ وهِيَ َکاذَِبةٌ مَُخالَِفةٌ َلا  لَيْلَةٍ فِي سُلْطَانِ الْمَرََدةِ الْفَسََقةِ وإِنََّما هِيَ

 خَيْرَ فِيهَا وأَمَّا الصَّادِقَةُ إِذَا رَآَها بَْعدَ الثُّلُثَيْنِ مِنَ اللَّيْلِ مَعَ حُلُولِ الْمَلَائِکَةِ وذَلِكَ قَبْلَ 

ا أَنْ َیکُونَ جُنُباً أَوْ یَنَامَ عَلَى غَيْرِ طَهُوٍر ولَمْ السَّحَرِ فَهِيَ صَادِقَةٌ لَا تَخَلَّفُ إِنْ شَاءَ اللَّه إِلَّ

َها تَخْتَلِفُ وتُبْطِئُ عَلَى صَاحِبَِها  یَذْکُرِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ حَقِيَقةَ ذِکِْره فَإِنَّ

فدایت گردم خواب هم مي تواند  ابوبصير مي گوید که به امام صادق گفتم: »

 و مرکزیت آندو یکيست. صادق باشد و هم دروغ ولي مخرج

رویای دروغين را شخص در همان اوایل شب مي  راست گفتي؛ پس امام فرمود:

درآن حال تحت احاطه خواب های نفساني است و صرفا نمود وهم و خيال  بيند که

اما خواب راستين  آنشخص است و این خواب دروغين است و خيری در آن نيست؛

 قبل همزمان با حلول مالئکه است و وقت آن در یك سوم آخر شب دیده مي شود که

درش نيست  خواب صادقه است و اگر خدا بخواهد خالفي ،پس این خواب سحر است؛

مگر اینکه شخصي جنب بوده باشد یا بغير طهارت خوابيده باشد و خداوند حقيقت آن 

 45« را ذکر نکرده است پس آن برای صاحبش مختلف است.

 

رو آئين نصراني نزد موالنا أميرالمؤمنين عليه روزی دو تن از عيسویان پي -3

 .در مورد خواب از وی سوال کردند..السالم آمده و 

فقال عليه السالم : ان اهلل تعالى خلق الروح وجعل لها سلطانا فسلطانها النفس 

فإذا نام العبد خرج الروح وبقى سلطانه فيمر به جيل من المالئکة وجيل من الجن 

یا الصادقة فمن المالئکة ومهما کان من الرؤیا الکاذبة فمن الجن فمهما کان من الرؤ

 فأسلما على یده وقتال معه یوم صفين .

خداوند تعالي روح را خلق کرد و برای آن  پس امام عليه السالم فرمودند: »

هرآنگاهي که بنده بخواب رود  محيط وسلطاني قرار داد؛ پس سلطان آن نفس است؛

پس دسته ای از فرشتگان  و این نفس است که باقي مي ماند؛ روح از تن خارج گشته

هر آن خوابي که آن شخص ببيند اگر  و دسته ای از جنيان بر وی گذر مي کنند؛

رویای صادقه باشد پس از جانب مالئکه بوده است و هرآن خوابي که ببيند و کاذب 

                                                           
 ایران -تهران  -دار الکتب اإلسالمیة -91ص-8ج-شیخ ابوجعفر کلینی-الکافی 45



 37 

 

ال علي عليه پس آن دو مسيحي بدست مو باشد پس از جانب آن دسته جن بوده است؛

 46« السالم مسلمان گشته و در جنگ صفين شهيد گشتند.

و چندین و  مطلق خواب حجت نیستفلذا آنچه از این روایات بر می آید این است که 

)اضغاث احالم(  خواب های بیهوده وپریشان که عده ای از آن وجود داردچند نوع خواب 

 .می باشد ای دیگر رؤیای صادقهو دسته ای دیگر خواب های دروغین و در آخر دسته 

در  چون ر خوابی اطمینان نمود و بصرف اینکههَاین خود ثابت می کند که نمی توان بِ

مر غیر احقیقتاً پس مؤمن بوی گردم،  ،خواب مرا بشارت داده اند تا احمد را امام خود بدانم

 اهل بیت علیهم السالم است. سخنعقالنی و مخالف 

 سخن دوم

عام و فراگیر همیشه دست آویز دجاجله  مواردبل تر اشاره کردیم اینچنین همانطور که ق

و مدعیان دروغین بوده است تا بتوانند بدین طریق دروغ خود را راست جلوه داده و جذب 

 نیرو بکنند.

در قسمت استخاره ذکر کردیم که غالم احمد قادیانی یک قرن پیشتر از احمد بصری 

می خواهد بر صداقت وی مطمئن گشته و او را پیغمبر خدا  هر کسی که» :ادعا کرده بود

جالب که وی دقیقا « !.خطاب کند استخاره کند تا خداوند وی را با الهامات خود یاری کند

 !.همین ادعا را نسبت به خواب نیز کرده است

 غالم احمد قادیانی می نویسد:

يم الوحي برَیَّا عنایات ولمَّا بلغت أشدّ عمری وبلغت أربعين سنة جاءتني ]کذا[ نس

ربّي ، ليزید معرفتي ویقيني، ویرتفع حجبي، وأکون من المستيقنين،فأوّل ما فُتِحَ 

عليَّ بابه هو الرؤیا الصالحة، فکنت ال أرى رؤیا إلَّا جاءت مثل فلق الصبح، وإنّي 

ها ]کذا[ صالحة صادقة قریباً من ألفين أو أکثر من ذلك، من رأیت في تلك األیام رؤیا

محفوظ في حافظتي وکثير منها نسيتها، ولعلَّ اهلل یکرّرها في  وقت آخر ونحن من 

 اآلملين

زماني که دوره جواني را رد کرده و بسن چهل سالگي رسيدم  با عنایات  »

پروردگار نسيم وحي نزد من آمد تا یقين و معرفتم بيشتر گردد و حجاب ها برداشته 

لين بابي که برویم باز شد خواب و رؤیای صالحه شود و از اهل یقين باشم؛ پس او
                                                           

 قم -انتشارات عالمه-357ص-2ج-ابن شهر آشوب-مناقب آل أبی طالب 46
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باشد و من در آن روزها  در نهایت وضوحبود و من خوابي نمي دیدم جز اینکه 

خواب صادقه و صالحه دیدم که برخي از آنها در ذهنم ! !قریب به دو هزار یا بيشتر

گر د باریرا شاید خداوند باز هم آن حالت  هست و بسياری را فراموش کرده ام؛

 47« تکرار کند و ما هم اميدواریم.

 چنین روالی را برای دعوت خود در نظر داشت. همچنین حیدر المشتت کذاب نیز دقیقاً

 کورانی در کتاب دجال البصرة می نویسد:شیخ علی 

 إني مرسل من قبل المهدی:شيخ علي نزد من آمد گفت  48وقتي حيدر مشتت »

 و نزد من دو نامه موجود است؛ !.م هستممن فرستاده ای از طرف مهدی عليه السال

 یکي ازبرای تو و دیگری برای آیة اهلل العظمي سيد علي خامنه ای دام ظله الوارف.

این ادعای  مي داني چه مي گویي؟ حيدر! عالمه کوراني در جواب گفتند:

 آیا تو معجزه ای داری؟ بزرگي است!

 حيدر گفت: چه معجزه ای مي خواهي؟

همان معجزه ای که صدوق اول از دجال زمان خود حالج  :تندگف شيخ کوراني

این ریش های سفيد من را گرفته و مرا به دوران جواني برده ریش های  خواست!

 سياه عطا کن!!

خواهي کاری  مي شيخ علي! حيدر مشتت که حيران مانده بود در جواب گفت:

 ببيني و ایمان بياوری؟ کنم تا خواب

حکي را شنيده بود پي به کذب و دغلکاری و نقص عقل عالمه که چنين سخن مض

 49« !.وی برده  وکمي وی را نصيحت کرده و از خانه بدر کرده بود

 حال چه فرقی بین غالم احمد القادیانی و احمد بصری است؟

 آنهایی که با خواب به حیدر مشتت بصر ی است؟ه فرقی بین حیدر المشتت و احمد چ

مستمسک خود برای  خواب رامی آوردند با افرادی که صرفاً یماناقادیانی غالم احمد و

 د؟نمفارقه ای دارچه توفیر و کرده اند، ایمان به احمد بصری

                                                           
مد دجال هر دو شروع ادعایشان با خواب بوده؛ یکی نبی را می بیند )جالب که هم احمد دجال و هم غالم اح 105-غالم أحد القادیانی-التبلیغ 47

 و دیگری مهدی را.!(
ولی بعدتر معامله شان به هم خورده و  ؛بودو اولین شریک وی در جریان یمانیت احمد بصری  یاور اصلی احمد بصریحیدر المشتت  48

همکنون شبهات حیدر  !در همین راه نیز جان خود را از دست داد. و ادعاهای دیگری برای خود ترتیب داده و سرسخت ترین دشمن وی گشت

 .مشتت علیه احمد بصری بالی جان کواطع است
 محاوالت الدجالین أن یستمیالنی الیهما-الفصل الرابع-شیخ علی کورانی عاملی -دجال البصرة 49
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 سخن سوم

ه از روایات بر می آید تقابل شدید ائمه علیهم السالم با تعیین اساسیات دین توسط چآن

 خواب است.

ع این گردند شخصی با خواب ششان بر این بوده است که مانتال (علهیم السالم)ائمه

 کند. حرکترا تعیین کرده و بر آن منهج  عقیده ای مهم

ندانسته بلکه آنها حتی اجازه دخل و تصرف خواب در احکام کوچک فقهی را نیز جایز 

 .و هر ندایی که از حجیت خواب در امور دینی دم می زد، در نطفه خفه می کردند

وی هذه الناصبة فقلت جعلت فداک فيما ذا : ما ترقال» قال اإلمام عليه السالم

فقال في أذانهم ورکوعهم وسجودهم فقلت إنهم یقولون إن أبي بن کعب رآه في النوم 

 کَذَبُوا َفإِنَّ ِدینَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ َأعَزُّ مِنْ أَنْ یُرَى فِي النَّوْمِ فقال:

مدام روایت ب چه مطلبي است که این نواص فرمود:(عليه السالم)امام صادق »

 کنند؟مي

 فدایت کردم در چه بابي؟ راوی مي گوید که گفتم:

 در اذان هاشان و رکوعشان و سجده هاشان. فرمود:

 !.مي گویند که ابي بن کعب در خواب چنين دیده است عرض کردم:

 پس امام فرمود:

دیدن  باهمانا دین خدا بسيار عزتمند تر از آن است که  ؛آنها دروغ گفته اند

 50« حکمش مشخص گردد. خواب

و عجیب که امام صادق علیه السالم این حکم علی اإلطالق را در اثر تغییر یک فروع 

 .صادر نمودجزئی یعنی اذان 

 تغییر جزئی در اذان کجا و امامت الهی کجا؟

در اذان و رکوع و سجده یک سری  ،د بخاطر یک خوابونامام علیه السالم می ش

آنها را تکذیب می کند و می فرماید امکان ندارد این احکام  ،ندتغییراتی را ایجاد کرده ا

چطور می توان ادعا کرد که با یک خواب دل به دل  . حالکندبحسب یک خواب تغییر 

چنگ بر یمانیتش زده و مومن شویم که  ،احمد گره زده و دست بر دامان امامت وی شده

 ؟مت من عند اهلل استو صاحب مقام امامین تأیید شده اوی از جانب جبرئیل 
                                                           

 طهران -دار الکتب اإلسالمیة  -482ص-3ج-شیخ ابو جعفر کلینی-الکافی 50
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 سخن چهارم

 آنچه که همانند استخاره آتشش دامن احمد و انصار احمد را گرفته این است که اتفاقاً 

بکل از دیده اند و بحسب آن  الهاماتیبوده اند از انصار که در خواب علیه احمد الکاطع 

 !.کرده انددشمنی با او احمد روی گردان شده  وبیعت خود را با وی شکسته و شروع بِ

در کتاب الجواب المنیر نامه ای بدین صورت ارسال گشته که یکی از انصار احمد 

نماز خوانده و استخاره کرده و بخواب  ،بصری که همسرش نیز جزو مومنین بوی بوده است

وی در فقره ای از این  رفته است و در خواب کذب احمد بصری را بِوِی اعالن کرده اند؛

 سد:نامه چنین می نوی

: بسم اهلل الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة 223السؤال/ 

 والمهدیين وسلم تسليماً.

 )ع(.ى إمامي وسيدی وموالی أحمد الحسن.. السالم علالسالم على بقية آل محمد

أمّا اليوم فالشکوى داخل حرمي: صلّت زوجتي باالستخارة التي مننتم بها، ورأت 

 ؟ليکم سالم اهلل. موالى ماذا أفعل... ع. حاولت مناقشتها الدعوةزعجة لهارؤى م

 والسالم على بقية آل محمد، والسالم على حجة اهلل بقية اهلل ورحمة اهلل وبرکاته.

 المرسل: السلماني الذری

 سالم بر سرور و امام و موالی من احمد الحسن. »

اسطه استخاره ای همسرم بو !.امروز شکوی از داخل حرم و خانواده من است

ولي بعدتر خوابي هشدار دهنده و خطرناک را  نماز خواندکه بر وی منت گذاشتيد 

 !.! همکنون نيز از مخالفين دعوت شما گشته است.در باره دعوت شما دید

 حال من چه کنم؟ درود بر شما موال!

 رکاته.والسالم على بقية آل محمد، والسالم على حجة اهلل بقية اهلل ورحمة اهلل وب

 «السلماني الذری از کانادا فرستنده:

 حالِ اینچنین افرادی که علیه احمد همبوشی بصری خواب دیده اند چگونه است؟

 آیا بخواب خود عمل بکنند و احمد بصری را دجال بصره بنامند یا نه؟

 شبهه

شک هده گردد بالاانصار احمد بصری ادعا دارند که هر خوابی که در آن اهل بیت مش

من رآنی فی چون پیغمبر وآل پیغمبر فرموده اند خواب حجت است و واجب العمل،  آن
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پس من را دیده  ،: هرکسی مرا در خواب ببیندالمنام فإیای رأى ، فإن الشیطان ال یتشبه بی

 ان شبیه من نمی تواند بخواب آید.زیرا شیط ،است

 جواب
امالی شیخ طوسی و نیز در کتب شیعه همانند سلیم بن قیس و  این دست از روایات

المجموع نووی و برخی از صحاح سته از طرق عامه ذکر گردیده است اما آنچه که باید 

مورد توجه قرار گیرد این است که اهل بیت علیهم السالم نگفته اند شیطان و اجنه نمی 

این نها گفته اند بلکه آنچه که آ ؛پیغمبر یا امام هستندتوانند در خواب ادعا کنند که من 

و  معجزات باقیه و معالم مستودعهمی تواند با شرایط وعلوم خاصه ون است که شیطان حقیقتاً 

 در خوابشان ظاهر گردد. اهل بیت ظواهر تامه

بله شیاطین می توانند بخواب آمده و ادعا کنند که نبی اکرم یا اهل بیت وی هستند و 

 .این مطلبی است که بارها و بارها آن را شاهد بوده ایم

 

تعریف  اینجانباینجانب که گرایشات وهابیت دارد روزی برای خود  دوستانیکی از 

وی هم  !.دست بسته نماز می خواند آنحضرت می کرد که نبی اکرم را در خواب دیده که

 خواند. هنوز هم دست بسته نماز می، کذایی تبعیت از آن خواببِ

وی و جعفری برگشته و بخاطر یک آیا اتباع احمد الکاطع حاضرند از طریقه صحیحه نب

 دست بسته نماز بخوانند؟ ،خواب

 وفور در کتب شیعه ذکر گردیده اند.ه روایات در این باب ب

عن حمزة أیزعم ان أبي  : أخبرنيال قال أبوعبد اهلل عليه السالم، قعن زرارة -1

یقال له ، ان إبليس سلط شيطانا کذب واهلل ما یأتيه اال المتکون :قال .آتيه؟ قلت: نعم

یأتي الناس في أی صورة شاء ،ان شاء في صورة صغيرة ، وان شاء في صورة  المتکون

 موال واهلل ما یستطيع أن یجئ في صورة أبي عليه السال کبيرة

درمورد حمزة بن عماره مرا خبر  از زراره روایت است که امام صادق فرمود: »

 بله! گفتم: آیا وی فکر مي کند که پدر من بخوابش مي آید؟ بده؛

زیرا وی شيطان متکون را در خواب مي  ؛بخدا قسم دروغ مي گوید پس فرمود:

بيند! همانا ابليس بر وی شيطاني بنام متکون را مسلط کرده است که مي تواند در 
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هر چهره ای ظاهر گردد چه خردسال و چه پير و وهلل قسم که نمي تواند بصورت 

 51« پدر من بخواب آید.

 

کان حمزة بن عمارة الزبيدی لعنه اهلل یقول :معاویة العجلي ، قالعن برید بن  -2

ألصحابه : ان أبا جعفر عليه السالم یأتيني في کل ليلة ، وال یزال انسان یزعم أنه قد 

أراه إیاه ، فقدر لي أني لقيت أبا جعفر عليه السالم فحدثته بما یقول حمزة ، فقال : 

 أن یتمثل في صورة نبي وال وصي نبي . کذب عليه لعنة اهلل ما یقدر الشيطان

حمزه بن عماره زبيدی لعين هميشه به یارانش  العجلي مي گوید:بن معاویة برید »

بگونه ای  چنين مي گفت: همانا ابوجعفر باقر عليه السالم هر شب بخواب من مي آید؛

 که انسان احساس مي کند وی حقيقتا امام باقر را در خواب دیده است.

شد تا امام باقر عليه السالم را دیده و این سخن حمزه را بوی انتقال  پس فرصتي

 پس فرمود: دهم؛

شيطان نمي تواند بچهره پيغمبر یا  او دروغ مي گوید؛ لعنت خدا بر وی باد؛

 52« وصي پيغمبر در آید.

بخواب مسلمین آمده و ادعای خدایی  اوهام و احالم بعضاً که شیاطینِ اینحتی جالب تر 

 !.ندمی کرد

عن یونس بن ظبيان ، أنه قال : کنت في بعض الليالي وأنا في الطواف فإذا نداء  -3

،  أنا فاعبدني وأقم الصالة لذکریمن فوق رأسي : یا یونس اني أنا اهلل ال اله اال

 فرفعت رأسي فاذاج .

: أخرج عني ضبا لم یملك نفسه، ثم قال للرجلفغضب أبو الحسن عليه السالم غ

 .لعنك اهلل

حين در حال  شبي از شب ها در خواب بودم در آن یونس بن ضبيان گفت: »

ای یونس من اهلل هستم  پس در آن وضع ندایي از روی سرم آمد که: طواف بودم؛

 پس مرا بندگي کرده و نماز را بياد من بپا دار!

 !.پس وقتي سرم را باال برم محو گردید

غضب خود را که نمي توانست عليه السالم بگونه ای خشمگين شد  رضاپس امام 

 53« خدا تو را لعنت کند. برو بيرون! استه و بآن مرد فرمود:پس برخ ،پنهان دارد

                                                           
 مؤسسة آل البیت )ع( إلحیاء التراث - 589ص2ج-الشیخ الطوسی -ار معرفة الرجال)کشی(اختی 51
 .593ص-همان 52
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شکی در این نیست که شیطان نمی تواند با مجموعه حاالت  ،با توجه به مجموعه مطالب

ولی می تواند  ؛امامت و ظاهر امام بخواب شخصی آید و علم خاص امامت را ظاهر کند

است و یا حتی ادعای  یا پیغمبر کند که وی امام ادروغگویی ظهور کرده و ادع بعنوان

 !.خدایی کند

حال احمد بصری و انصار وی از کجا یقین دارند که آنهایی که در خواب دیده اند 

 قطع بیقین و بدون شک همان انبیاء و ائمه بوده اند؟

ارد که نشان می دهد حتی روایتی جالب توجه در تفسیر قمی و بحار األنوار وجود د

شیاطین در حدی می توانند خود را نزدیک به معصوم نشان دهند که حضرت زهراء علیها 

 السالم هم نتواند فرق فی ما بین آنها را تشخیص دهد.

 :امام صادق علیه السالم می فرماید

شبي در خواب دیدم که من و نبي اکرم و علي و »حضرت زهراء مي فرمود:  »

وات اهلل عليهم در حال گشت و گذار هستيم تا اینکه به یك دو راهي حسنين صل

 رسيدیم.

و ما هم پي او حرکت کردیم تا اینکه به یك راست رفته نبي اکرم به سمت مسير 

 مکان نخلستان مانند رسيدیم.

درآنجا نبي اکرم یك بّره ای که یك گوشش هم خال های سفيد داشت را 

ه خورده و بره درست کردیم و همگي از گوشت آن برّخریداری کرده و با آن کباب 

 !.از دنيا رفتيم

صبح همان شب نبي اکرم بر در خانه ما آمده و از ما خواست که برای گردش 

از مدینه بيرون برویم)و من هم خواب را به وی تعریف نکردم(تا اینکه به یك دو 

باز هم نبي اکرم به راهي که دقيقا شبيه همان دو راهي در خواب بودیم رسيدیم و

 !.سمت راست رفتند و ما هم در پي وی؛ ولي باز هم از خوابم حرفي نزدم

تا اینکه به یك نخلستاني رسيدیم و نبي اکرم همانجا عين همان برّه ای که من 

 در خواب دیدم را خریداری کردند و آماده پخت و خوراکش کردند.

سته و با گریه التماس کردم که من همانجا که مي خواستند بخورند سکوتم را شک

 !.شده مخورید که کشته خواهيد از گوشت آن برّ

                                                                                                                                                                                                   
 .658ص-همان53
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، فنزل عليه فقام رسول اهلل) صلى اهلل عليه وآله (فصلى رکعتين ثم ناجى ربه

 .جبرئيل

: الدهار وهو الذی أرى فاطمة هذه الرؤیا فقال: یا محمد هذا شيطان یقال له

 ویؤذی المؤمنين في نومهم

سپس با خدای  ؛استه و دو رکعت نماز خواندنبي اکرم برخ تفاق،از این ا پس

 خود به خلوت نشست.

ای محمد این رویاء کار شيطاني بود  پس جبرئيل بر وی نازل گشته عرض کرد:

هماني بود که فاطمه زهراء در خواب وی را دید و این شيطان  و اوسم دهار ه اب

 54« مومنين را در خوابشان آزار و اذیت مي کند.

 سند روایت هم بترتیب زیر است:

، عن أبي بصير ، علي بن إبراهيم قال : فإنه حدثني أبي ، عن محمد بن أبي عمير 

 عليه السالم عن أبي عبد اهلل

که هم علی بن ابراهیم و هم پدر وی و هم ابن ابی عمیر و هم ابی بصیر همگی از بزرگان 

 شیعه و ثقات هستند.

 

ائمة و  به قریباشخاصی در ظاهر  ء علیها السالم در خوابحال وقتی خود حضرت زهرا

چطور می  ،طان تدارک دیده بودنبی اکرم را می بیند در حالی که اساس خواب را دهار شی

توان قبول کرد که یک شخص بی خبر از همه جا که حتی شمایل نبی اکرم یا ائمه علیهم 

آن بزرگواران را ببیند و اطمینان  خود ،السالم را هم طبق نقل تواریخ متصور نشده است

 قطع به یقین حاصل کند بر امامت احمد؟

البته بایستی متذکر گردید که این مطلب دلیل بر نقض عصمت نیست. زیرا معصوم یعنی آن 

کسی که از گناه و لغو بدور نگه داشته شده است. لکن اینکه در عالم رؤیا حالتی ابراز 

همانگونه که اگر کسی در خواب انسان دیگری را بکشد  .نداردمخالفتی با عصمت  ،گردد

 شنود، مرتکب فعل حرام نگردیده است.قاتل نیست و اگر در خواب صوتی حرام را بِ

ار سال قبل آن را متذکر هز (رحمه اهلل)همان نتیجه ای است که شیخ مفید ،این نتیجهو 

 :گشته است

                                                           
 لبنان -بیروت  -مؤسسة الوفاء  -91ص-43ج-مجلسی -بحار األنوار 54
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ون ومن جرى مجراه مع قله إذا جاز من بشر ان یدعي في اليقظة انه اله کفرع

حيلة البشر وزوال اللبس في اليقظة فما المانع من أن یدعي إبليس عند النائم 

بوسوسته له انه نبي مع تمکن إبليس بما ال یتمکن منه البشر وکثرة اللبس المعترض 

في المنام ومما یوضح لك ان من المنامات التي یتخيل لالنسان انه قد رأى فيها رسول 

األئمة صلوات اهلل عليهم منها ما هو حق ومنها ما هو باطل انك ترى الشيعي اهلل و

یقول رأیت في المنام رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ومعه أمير المؤمنين علي بن أبي 

طالب عليه السالم یأمرني باالقتداء به دون غيره ویعلمني انه خليفته من بعده وان أبا 

داؤه وینهاني عن مواالتهم ویأمرني بالبرائة منهم ونحو بکر وعمر وعثمان ظالموه وأع

ذلك مما یختص بمذهب الشيعة ثم ترى الناصبي یقول رأیت رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وآله في النوم ومعه أبو بکر وعمر وعثمان وهو یأمرني بمحبتهم وینهاني عن بغضهم 

جنة ونحو ذلك مما یختص ویعلمني انهم أصحابه في الدنيا واآلخرة وانهم ومعه في ال

بمذهب الناصبة فتعلم ال محالة ان أحد المنامين حق واالخر باطل فأولى األشياء ان 

یکون الحق منهما ما ثبت بالدليل في اليقظة على صحة ما تضمنه والباطل ما أوضحت 

 الحجة عن فساده وبطالنه

رعون و با زماني که بشر مي تواند در بيداری ادعای خدایي بکند همانند ف »

وجود کم درایتي اش و کمبود امکان تلبيسش راهي برآن یابد پس چه مانعي برای 

با وجود آن  !.ابليس وجود دارد که وی در خواب ادعا نکند که او پيغمبر است

 .ي که مي تواند در خواب پدید آوردهایتلبيس و امکانات واحاطه ای که ابليس دارد

پيغمبر  انسان خيال مي کند در آنها که آندسته از خواب هایي گفتنيستپس 

بضعي از آنها حق و بعضا نيز باطل است، خاتم یا ائمه صلوات اهلل عليهم را دیده 

شده است که تو شيعه ای را مي بيني و وی مي گوید پيغمبر را در خواب  .هستند

دیدم در حالي که علي بن ابي طالب همراه وی است وبمن دستور مي دهد تا از علي 

تبعيت کرده  وی را خليفه بعد از خودش بدانم و اینکه بدانم ابوبکر و عمر و عثمان 

 ؛و من را نهي مي کند از اینکه محب آنان باشم بروی ظلم کردند و با وی دشمني؛

بلکه دستورم داد که از آنان بریء بوده باشم و امثال اینها که مخصوص مذهب تشيع 

ني که مي گوید پيغمبر را در خواب دیده در در مقابل یك ناصبي را مي بي است؛

که محب  وعثمان همراه وی بوده اند و پيغمبر بمن دستور داد وعمر حالي که ابوبکر

مرا برحذر داشت از این که باغض آنان باشم وبمن فهماند که آنان یاوران آنان باشم و

 .ود داردوجوی در دنيا و آخرت هستند و امثال اینها که در اعتقادات ناصبيان 
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 باطل بوده است؛ مطئمن گردیم یکي از این دو خواب چاره ای نيست جز اینکه

پس آن خوابي حق است که با دليلي در بيداری ثابت گردد و از صحت آن در 

بيداری تضمين حاصل گردد و باطل همان است که با حجت و براهين فساد و بطالن 

 55« .آن معلوم گردد

بلکه  م را در خواب دیده است؛بارها پیغمبر خات داردی تأکید قادیانغالم احمد جالب که 

احمد قادیانی را بر عهده گرفته و در خواب وی را تربیت  می کند پیغمبر خاتم تربیتِ ادعا

 !.کرده برای نبوت آموزش داده است

 وی در شرح یکی از خواب های خود می گوید:

أنواره وهدیَّة أثماره، فأنا تلميذه في هذه الرؤیا ربَّاني رسول اهلل بيده وکالمه و

 بال واسطة بيني وبينه.

در این خواب رسول اهلل مرا خودش با نورانيت خود و هدیه ثمره هایش  »

تربيت کرده بود؛ پس من شاگرد وی هستم بدون آنکه بين من و او واسطه ای 

 56« !.باشد

بصری و حیدر مشتت حال حقیقتا چه تفاوتی ست بین ادعاهای غالم احمد قادیانی و احمد 

ین روش سقیم و مریض برای خود یاور ه اته اند و بک چنین مطالبی گشآنکه همگی مستمسِ

 !؟جمع کرده اند

آیا موعد آن فرا نرسیده است که احمد و همتایان وی قدری بخود آمده و ال اقل از 

 شعور بشری خجالت کشیده و اینچنین سخنان وهن آمیزی بمیان نیاورند؟

*** 
 

 

 

 

                                                           
 قم - دار الذخائر -64ص-2ج-أبی الفتح الکراجکی -کنز الفوائد 55
حال اگر انصار احمد همبوشی بصرف دیدن انبیاء و حجج در خواب اقرار به امامت و نبوت یک شخص )107ص-غالم أحمد القادیانی-التبلیغ 56

د( می کنند، پس بطریق اولی بایستی اعتقاد به نبوت غالم احمد کنند تا مهدویت احمد؛ زیرا وی نبی اکرم را در خواب دیده است)حسب ادعای خو

 آورد.! ( و طبق عقیده باطل کواطع باید به نبوتش ایمان



 47 

 

 نتیجه

قبل تر توسط  ،روشی که احمد بصری برای دعوت خود بکار گرفته است -الف

 است. شده بارها استفادهقادیانی و مشتت  دروغگویان و مدعیان کذاب دیگر  همانند

 یعنی تعیین امام و وصی بوسیله خواب و رویا و استخاره این رویه مطروحه احمد -ب

 است. روایات صریحه اهل بیت بوده مخالف

سفارت این طرق برای اهتمام بر إمامت یا  این دو روش مخالف عقل است و عقالً -ج

 شخصی رفض و رد گردیده است.

خالف خواسته احمد بوده و مسلمین با  معرفت امامبارها شده است که همین طریقه  -د

 استخاره یا خواب مطمئن بر کذب و دجل احمد شده اند.

*** 

 احمد بصری ستنادمورد ا روایات مختص -ب

دیده می شود که وی  ،در کنار ادله واهی احمد و انصار وی پیرامون استخاره و خواب

دلیلی مختص خود را حسب زعم خود در کتب شیعه یافته و سند این روایت نیز طبق گفته 

 وی صحیح است.

 اصلی ترین و بزرگ ترین دلیل خود مبنی بر ،طی نامه ای که به شیعیان نوشتهحمد ا

نام  حدیث وصیتاسم آن را  که دانستهروایتی در کتاب الغیبة طوسی صحت دعوی خود را 

واضح و برهانی قاطع در مقابل منکرین خود قلمداد و از صحت و  دلیلینهاده و آن را 

 قطعیت صدور آن حمایت تام می کند.

، مدهی بعد از دوازده امام بمیان آبحسب همین حدیث که در آن سخن از دوازده مهد

 نام نهاده و ادعای وصیت کرده و گفته است سایت مهدیوناحمد بصری اسم سایت خود را 

 !.خود اوست ،آن مهدی اول و امام سیزدهم مذکور در این روایت منظور از
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 حدیث وصیت
 می نویسد: احمد

لقد بشرکم بي جدی رسول اهلل ) ص( وذکرني في وصيته باسمي وصفتي ،  

 .بسند صحيح وذکرها علماء الشيعة في کتبهم  ووصلت لکم هذه الوصية

همانا جد من رسول اهلل بشارتِ مرا داده است و من را در وصيت خود با اسم و  »

بدست شما رسيده است و علماء شيعه « بسند صحيح»ویژگي ام ذکر کرده و این وصيت 

 «در کتبشان ذکر کرده اند.

 سپس وی روایت مد نظر خود را ذکر می کند:

نا جماعة ، عن أبی عبد اهلل الحسین بن علی بن سفیان البزوفری ، عن علی أخبر

بن سنان الموصلی العدل ، عن علی بن الحسین ، عن أحمد بن محمد بن الخلیل ، 

عن جعفر بن أحمد المصری ، عن عمه الحسن بن علی، عن أبیه، عن أبی عبد اهلل 

فنات سید العابدین، عن أبیه جعفر بن محمد ، عن أبیه الباقر ، عن أبیه ذی الث

الحسین الزكی الشهید ، عن أبیه أمیر المؤمنین علیه السالم قال: ))قال رسول اهلل 

یا أبا لعلی علیه السالم:  -فی اللیلة التی كانت فیها وفاته  -صلى اهلل علیه وآله وسلم 

ه حتى الحسن أحضر صحيفة ودواة. فأمال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وصيت

انتهى إلى هذا الموضع فقال: یا علي إنه سيکون بعدی اثنا عشر إماما ومن بعدهم إثنا 

عشر مهدیا ، فأنت یا علي أول االثني عشر إماما سماک اهلل تعالى في سمائه: عليا 

المرتضى، وأمير المؤمنين، والصدیق األکبر، والفاروق األعظم، والمأمون، والمهدی، 

ء الحد غيرک. یا علي أنت وصيي على أهل بيتي حيهم وميتهم، فال تصح هذه األسما

وعلى نسائي: فمن ثبتها لقيتني غدا، ومن طلقتها فأنا برئ منها، لم ترني ولم أرها في 

عرصة القيامة، وأنت خليفتي على أمتي من بعدی. فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إلى ابني 

ها إلى ابني الحسين الشهيد الزکي الحسن البر الوصول، فإذا حضرته الوفاة فليسلم

المقتول، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه سيد العابدین ذی الثفنات علي، فإذا 

حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الباقر، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه جعفر 

ا حضرته الوفاة الصادق، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه موسى الکاظم، فإذ

فليسلمها إلى ابنه علي الرضا، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الثقة التقي، 

فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي الناصح، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه 

 الحسن الفاضل، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد
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عليهم السالم. فذلك اثنا عشر إماما، ثم یکون من بعده اثنا عشر مهدیا، ) فإذا حضرته 

الوفاة ( فليسلمها إلى ابنه أول المقربين له ثالثة أسامي: اسم کإسمي واسم أبي وهو عبد 

 .اهلل وأحمد، واالسم الثالث: المهدی، هو أول المؤمنين

 

 ت که فرمود:از امير المومنين عليه السالم روایت اس »

 پيغمبر در همان شبي که از دنيا رفتند دستور دادند که کاغذ و دواتي بياورند.»

ای علي بعد از من  پس شروع به نوشتن وصيت خود کرد تا به اینجا رسيد و فرمود:

دوازده امام خواهد بود و بعد از آنها دوازده مهدی؛ ای علي تو اولين امام از آن 

که خداوند در آسمانش تو را بچندین نام نامگذاری کرده ائمه دوازدهگانه هستي 

المهدی پس هيچ  المأمون؛ فاروق اعظم؛ امير المومنين؛صدیق اکبر؛ مرتضي؛ است:

 یك از این اسامي شایسته شخصي غير از تو نيست.

 ؛و بر زنان من چه مرده و چه زنده ای علي تو وصي من بر اهل بيت من هستي

داری به دیدار من آید و هر آنکه را که طالق دهي از آنان پس هر آنکه را که نگه 

 !.نه آن زن مرا در قيامت خواهد دید و نه من وی را من نيز از وی بریء هستم.

پسرم خالفت را به  علي تو خليفه من در امت من هستي، هر گاه وفاتت رسيد ای

حسين شهيد  مگاه وفاتش رسيد آن را به پسرهرتا حسن نيکوکار وصول واگذار کن، 

پسرش علي ذی الثفنات  گاه وفاتش رسيد آن را بهزکي مقتول واگذار کند، هر

، هر گاه را به پسرش محمد باقر واگذار کند، هر گاه وفاتش رسيد آن واگذار کند

گاه وفاتش رسيد آنرا به ، هررا به پسرش جعفر صادق واگذار کندوفاتش رسيد آن 

رضا واگذار  را به پسرش عليه وفاتش رسيد آنپسرش موسي کاظم واگذار کند، هرگا

، هر گاه به پسرش محمد ثقه تقي واگذار کندگاه وفاتش رسيد آن را کند، هر

را به  ، هر گاه وفاتش رسيد آنرا به پسرش علي ناصح واگذار کند وفاتش رسيد آن

ستحفظ ، هر گاه وفاتش رسيد آن را به پسرش محمد مپسرش حسن فاضل واگذار کند

بعد از او  . سپسپس آنها دوازده امام هستند، ل محمد )ص( واگذار کنداز آ

اول . هر گاه وفات محمد مهدی رسيد آن را به پسرش دوازده مهدى مى باشند

و اسم دیگرش  ،واگذار کند، براى او سه اسم است. یك اسمش مانند اسم من مقربين

. و او اولين مهدى استو احمد است ، و نام سوم آن عبد اهلل اسم پدر من است، و

 57««مومنان است
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احمد بن اسماعیل این روایت را اصلی ترین و بزرگترین دلیل وی بر امامت و مهدویت 

 خود می داند و بهمین جهت نیز بعد ذکر این روایت می نویسد:

وهذا هو اإلنذار األخير لکم من اهلل ومن اإلمام المهدی )ع( وما بعده إال آیة 

ي هذه الحياة الدنيا ، وفي اآلخرة جهنم یصلونها وبئس المهاد لمن العذاب والخزی ف
  .لم یلتحق بهذه الدعوة

و این آخرین هشدار از طرف خدا و امام مهدی عليه السالم است ولي دیگر از  »

برای هر  است ورای آن نشانه های عذاب و خواری در این دنيا و جهنم در آخرت

 «!.اشدبکسي که به این دعوت ملحق نشده 

 برای منکرین امامت خود دو حکم را صادر می کند: سخن، وی بعد از این

وأعلن بأسم اإلمام محمد بن الحسن المهدی )ع( أن کل من لم یلتحق بهذه 

 :هـ ق فهو 1425رجب  13دی )ع( بعد الدعوة ویعلن البيعة لوصي اإلمام المه

جهنم وبئس الورد خارج من والیة علي بن أبي طالب )ع( وهو بهذا إلى  -1

صالة وال صوم وال المورود وکل أعماله العبادیة باطلة جملة وتفصيال فال حج وال 

 .زکاة بال والیة

أن رسول اهلل محمد بن عبد اهلل )ص( بریء من کل من ینتسب أليه ولم  -2

 .یدخل في هذه الدعوة

کنم که همکنون من به اسم امام محمد بن حسن المهدی عليه السالم اعالن مي »

 از تاریخ ،اعالن بيعت با وصي امام مهدی نکندبه این دعوت ایمان نياورد و هر کس

 قمری به بعد: 1425رجب سال 13
السالم بوده و جایگاهش جهنم  ماهياو خارج از والیت علي بن ابي طالب عل  -1

زی و نه است و تمامي اعمال عبادی اش بالاستثناء باطل بوده ودیگر نه حجي و نه نما

 .باقي نخواهد ماند _منظور والیت احمد بصری_بدون والیتش وزه ای و نه زکاتي برایر

خود را -بالشك نبي اکرم )ص( از هر کسي که خود را به وی منتسب مي کند  -2

 «!.اعالن بيزاری وبرائت ميکند ،است بيك نگفتهولي به این دعوت ل -مسلمان می داند

 58تحت عنوان بیان البرائة موجود است. متن این سخنان در سایت خود احمد الکاطع
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قوی  ،پشتوانه ی اینچنین اتمام حجتی با توجه به این سخن دیده می شود که قطعاً

 ترین و راسخ ترین نظریه و دلیل احمد بصری می باشد در مجاب کردن شیعیان.

 

 بررسی تطبیقی حدیث وصیت

 

 سند روایت

گفته سند روایت صحیح است این با توجه به این که احمد بصری طی ادعای عجیب 

 .است یا نه سند صحیحکالم وی را مبنای کار قرار داده و بحث خواهیم کرد که آیا 

 

سند صحیح طبق سخن عالمه عبد الهادی الفضلی در اصول الحدیث و نیز سخن شهید 

 ثانی در کتاب البدایة فی علم الدرایة و نیز در الوجیزة فی علم الدرایة از برای مرحوم

 یعنی: ،بهبهانی و مقباس الهدایة عالمه مامقانی و بزرگان دیگر

 

)دقیق در روایات(  ضابط -3عادل  -2شیعی امامی  -1 حدیثی که تمامی روات آن

 .را حدیث صحیح از بابت سند می نامیم بوده باشد

 

 عالمه عبد الهادی الفضلی می نویسد:

من آخر راو له حتى  السندالحدیث الصحيح هو المسند الذی تتامت فيه سلسلة 

واحد من الرواة في  المعصوم الذی صدر منه الحدیث ، مع اشتراط أن یکون کل

 ونقله له . حفظه للحدیث جميع أجيال الروایة إماميا عادال ضابطا في

است که سلسله سند آن درنهایت به معصوم  59دحدیث صحيح همان حدیث مسنَ »

شيعي امامي و  شرطن شرط که تمامي روات مي رسد که صاحب حدیث است ولي با ای

 60« باشند. بودن را داشته عادل و ضابط در حفظ ونقل حدیث

                                                           
 راویان روایت از محدث تا معصوم معین و مذکور هستند.حدیث مسند یعنی حدیثی که سلسله سند آن ذکر گردیده است و  59
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این فرقه گمراه بر سند این  محقق در و همچنین سایر افراد اینجانبطبق تفحصی که 

ضعیف ترین اسناد روایی  همگی شاهد بوده ایم که سند این روایت جزو ،روایت داشته اند

 می باشد.

رنا جماعة ، عن أبي عبد اهلل الحسين بن علي بن سفيان البزوفری ، عن علي أخب

بن سنان الموصلي العدل ، عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن الخليل ، عن 

عن عمه الحسن بن علي، عن أبيه، عن أبي عبد اهلل جعفر بن جعفر بن أحمد المصری ،

 محمد الصادق

 

هیچ یک از روات نه شیعی  ابی عبد اهلل البزوفریو  61جماعةبغیر از  سنددر این 

 !.چون اصال در کتب رجالی ذکر نشده اند ؛بودنشان و نه حافظ و ضابط بودنشان ثابت نیست

 

 

 

 علي بن سنان الموصلي العدل-1

 .وثیقیه ای وجود نداردکسی هیچ ت راویاین از برای 

مذکور در « العدل»د که لقب : عجیب که پیروان احمد از سر عجز و بی جوابی می گوین

 !.نشان گر آن است که وی ثقه و شیعه است، اسم علی بن سنان انتهای

ما چندین و چند جواب برای این اطروحه ضعیف مطرح کرده ایم که با سکوت یاران 

 احمد مواجه شده است:

گفتیم که از اساس ویژگی سند صحیح این است که تمامی روات آن عادل و ضابط  -1

و با  دل بودن ویمی تواند عا صرفاًالعدل ه امامی بوده باشند در حالی که لقب : و شیع

ولی از کجا می توان مطمئن شد  .شیعه بودن وی را ثابت کند ،غضّ نظر از برخی موارد

 که وی ضابط در روایت نیز بوده است؟

ی و میزان دقت وبلکه ب ؛ضبط و حفظ روایت ربطی به صادق و عادل بودن راوی ندارد

 !.عدم فراموش کاری وی برمی گردد که هیچ اشاره ای به این مطلب نشده است

                                                           
 .نقل روایت می کرده استاز بزوفری دسته روات عمدتا مورد اعتمادی که شیخ طوسی از آنها  61
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اصحاب بطی به رو  داده اند راویاز اساس لقب العدل را خود اهل تسنن به این  -2

 ندارد. هشیعرجال 

عالمه خوئی در معجم رجال خویش که جامع همه کتب رجالی می باشد نظریه نهایی در 

 رده و می نویسد:این شخص را صادر ک خصوص

 کان یوصف بها بعض علماء العامة ، فال یبعد أن یکون الرجل من العامة
پس اصال بعيد نيست که همين  !.علي بن سنان را علمای عامه لقب)عدل( دادند »

 62« !.علي بن سنان هم از مخالفين باشد

علی بن  ،(رحمه اهلل)با توجه به این قضیه اصال دیده می شود که طبق نظر امام خوئی

 شیعه نبوده است که بخواهیم اثبات کنیم آیا عادلِ و اساساًسنان موصلی از اهل تسنن بوده 

 !.ضابط هست یا نه

سندی بر کذب سخن احمد و اشتباه  ،یعنی همین دلیلی که خود انصار ارائه داده اند

 اشداگر ثقه ب ای بساکه وی در تصحیح سند بوده زیرا وقتی حدیثی از یک اهل تسنن 

 نزول می کند. وثاقتسند روایت از صحت به  ،روایت شود

 عالمه عبد الهادی فضلی در این باره می نویسد:

، ولکنه منصوص على توثقه بين و ما دخل في طریقه من ليس بإمامي: وهالموثق

 األصحاب

آن حدیثي که در سند آن شخصي غير امامي وجود داشته باشد  حدیث موثق: »

 63« .الحدیث وی را توثيق کرده باشندهرچند که اصحاب 

فلذا حتی اگر بفرض محال اینگونه تصور کنیم که علی بن سنان را علمای شیعی توثیق 

کرده اند)در حالی که یک سخن دال بر وثاقت وی یافت نشده است( باز هم سند روایت 

ادعای  که از اساس زیرا تأکید بر عامی المذهب بودن وی شده استو  موثق  نبودهصحیح 

 احمد را باطل می کند.
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لقبی نیست که بتوان با آن حکم به عدالت یا « العدل»حتی خود همین لقب  -3

 وثاقت یک روای داد.

 می نویسد: العدلعالمه خوئی در ترجمه الفقیه الدارمی 

الفقيه الدارمي العدل: ال یبعد أن الرجل من العامة, وأن کلمة من ألقابه, وهذه 

 کُتاب في القضاء والحکومات, فيقال: کاتب العدلکلمة تطلق على ال

هيچ بعيد نيست که این شخص از عامه)اهل تسنن(باشد  الفقيه الدارمي العدل: »

واین کلمه )العدل( از القاب وی باشد. واین لقب به عریضه نویس های دادگستری 

 64« اطالق مي شده است و مي گفتند: نویسنده عدل.

ه علی بن سنان الموصلی العدل یک شخص ثقه و امامی شیعی حال واقعا می توان گفت ک

 است؟

 شبهه

شیخ علی النمازی گفته است علی بن سنان الموصلی  چونکه برخی از اینها می گویند

 !.پس قطعا او ثقه شیعی دوازده امامی است ،ذی روایة شریفة است یعنی روایات خوبی دارد

 جواب

این تهلکه نیست. مطالبی را در این باب مطرح  طبعاً چنین سخنی ناجی اتباع احمد از

 کرده و قضاوت را به قرّاء کرام وامی گذاریم.

 پاسخ اول از جهت علم الحدیث:

 لحاین که شخصی روایات خوب ذکر کند در علم الحدیث و خاصه رجال با عنوان صا

و سند روایت لیا نیست این عنوان نیز عنوان توثیق عُ یاد می شود. یا نقیّ الحدیثالحدیث 

حدی ممدوح است ولی وثاقت و عدالت  ،را از صحیح به حسن تنزل می دهد زیرا راوی

 و حتی مذهبش معلوم نیست.اعلی وی 

اصطالح برای افراد موثق ذکر  شصت و ششعبد الهادی فضلی در کتاب اصول الحدیث 

 !.دن نشده استکرده است که در احدی از آنها اشاره به صالح الحدیث یا شریف الروایه بو
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را از برای تعدیل و تقویت راوی  صطالحادوازده  ،همچنین بعد از این شصت وشش اسم

 !.نها نیستآذکر می کند که باز هم این لفظ در میان 

 ،لقب نقیّ و تحسینمدح بلکه بعد از ذکر الفاظ توثیق و اتمام آنها در قسمت ذکر الفاظ 

با راوی  و راوی ممدوح نیز قطعاً راوی داردکه داللت بر مدح  را ذکر می کند الحدیث

در تصحیح  عموثق شیعی دوازده امامی در گوناگونی بوده وباز هم مبطل سخن احمد الکاط

 روایت می باشد.

 شیخ ابو الفضل مازندرانی بعد از ذکر الفاظ توثیق و اتمام آنها اینچنین می نویسد:

، خاصٌّ، َممْدُوحٌ، زاهدٌ، عالِمٌ ، صالِحٌ، قَرِیُب ضلٌفا ،صالِحُ الحَِدیثِ، مَشْکُورٌ ، خَيِّرٌ

ن المطلوب. نعم، ؛ ألنّها أعمُّ مرِوایَتِه؛ فاألقوى عدمُ االکتفاء بها ، مَسکُوٌن إلىاألمرِ

 .حدیثُه بالحَسَنِ ، فيُلحقیُفيدُ المدحَ

 ممدوح؛ خاص؛ فاضل؛ نيکوکار؛ مورداحترام؛ ؛الفاظي مثل: صالح الحدیث »

یعنی روایاتش شریفه و مقبوله )آرامش یافته بروایت او قریب األمر؛ صالح؛ م؛عال زاهد؛

پس  ،(دقیقا همان سخن شیخ نمازی در مورد یک روایت علی بن سنان موصلی مذهب باشد؛

بهتر است که به این الفاظ اکتفاء نشود چون اینها عموميت بيشتری نسبت به آنچه که 

 ظ افاده مدح و تعریف از راوی کرده و صرفاًبله این الفا .ما مي خواهيم دارند

 65« !.حدیث را حدیث حسن مي کند

 پاسخ دوم از جهت مصداق:

ذی روایة  می توانآیا واقعا بایستی پرسید که  ،ر کنار مجموعه مطالبی که گفته شدد

 را شریفه بودن یا صالح الحدیث بودن و احادیث خوب داشتن و روایات خوب ذکر کردن

 دانست؟یک راوی ثاقت بر و ی دلیل

ی فارمحمد بن اسماعیل البخاری که تقریبا همه علمای اعالم شیعی و عُطبعاً خیر؛ 

بروایات و رجال می دانند که یک نوع کینه ی خفته در وجود وی نسبت به احادیث فضائل 

 !.دارد باب مناقب علی بن ابی طالب رضی اهلل عنهاهل بیت بوده است در کتاب خود 

ذکر کرده  ةای مثل حدیث منزلت راچون بخاری در آن باب روایات شریفحال آیا 

 است پس ثقه است؟
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را ذکر کرده است و افتخار روایت  66تحدیث رأی بارهامحمد البخاری در صحیح خود 

از صحابه ای که شیعه امام علی علیه  اینچنین ماجرای بزرگی را دارد ولی در عین حال

 !.ایت نقل نمی کردور نبدلیل تشیعشا ،السالم بودند

بن األخرم الحافظ و سُئل لَِم تَرََک  محمد بن نعيم الضبي قال: سمعت أباعبداللّه

 البخاری حدیث أبي الطفيل عامر بن واثلة؟ قال: ألنّه کان یفرط في التشيع

محمد الضبي مي گوید:از اباعبد اهلل األخرم الحافظ شنيدم که وقتي از او  »

 کر نکرده است؟اری حدیث ابو طفيل صحابي رضي اهلل عنه را ذپرسيده شد :چرا بخ

 67« !«.زیرا ابوطفيل در شيعه گری افراط مي کرد» اینچنين جواب داد:

 توثیق کنیم؟ ،حال می توان اینچنین شخصی را چون ذی روایة شریفة است

یث ، حدشهره آفاق است (علیه السالم)ابن تیمیة که دشمنی وی با أمیر المومنین ایضا

 68.منزلت را در چندین و چند کتاب خود ذکر کرده و این حدیث را صحیح دانسته است

نمی توان وثاقت و تشیع وی را  ،فلذا بصرف اینکه علی بن سنان روایات خوبی دارد

 تأیید کرد.

قبل تر نیز اشاره کردیم که این شخص را علمای عامه حسب کالم عالمه خوئی لقب 

 ؛خود علی بن سنان از اهل تسنن باشداحتماالمه نیز اعتقاد داشت که و عال العدل داده بودند

فلذا بهیچ عنوان نمی توان از این سخن شیخ نمازی سوء استفاده کرده و وثاقت و تشیع و 

 امامی بودن وی را ثابت کرد.

حتی خود شیخ نمازی نیز بعد از ذکر اینکه وی روایت شریفی نقل کرده است می 

 !.: حسن وکمال وی ثابت می شودلهوکماتفید حسنه گوید: 

 ضبط روایت وی نمی زند. و عیعنی خود شیخ نمازی هم هیچ حرفی از وثاقت یا تشی

*** 
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 علي بن الحسین-2

شخصی که علی بن سنان این روایت را از وی نقل کرده است علی بن حسین نام دارد که 

طبقات مشابه وی وجود دارد که  راوی به این اسم و در هادهزیرا  !.اصال نمی دانیم کیست

 نها وجود دارد.آسیلی از افراد مورد اعتماد ویا ضعیف و کذاب و... در میان 

تنها راه شناخت وی روش شیخ و تلمیذی یا همان الروای و المروی عنه است که تا 

 بحال نه از جانب انصار احمد و نه از طرف شیعه هیچ استنادی در این باب پیدا نشده است.

 

که هیچ کس نمی داند کیست  د بصری می پرسیم چرا علی بن حسینوقتی از انصار احم

زیرا وی پدر شیخ »را توثیق کرده و حکم بر تشیع و وثاقت وی می دهید می گویند: 

 استناد می کنند:میرزا حسین نوری و به این سخن « صدوق است!

صدوق بقولهم : علي بن د الإن الموجود في کتب األحادیث والرجال التعبير عن وال

 ، أو علي بن بابویهالحسين

علي بن حسين  رجال از پدر شيخ صدوق تعبير مي شود:آنچکه در کتب احادیث و »

 69« یا علي بن بابویه القمي است.

را از سخن شیخ  در حالی که اساسا اینها با یک تدلیسی خواسته اند یک فهم سقیم و غلط

ا مطرح می کند که مه مستدرک شبهه ای رتدر خا شیخ نوری، زیرا ورندآنوری بدست 

نویسنده کتاب فقه الرضاء ، علی بن موسی است که وی همان پدر شیخ » شخصی گفته است:

سپس در رد این سخن می گوید که اصال اسم پدر شیخ صدوق علی بن موسی  «صدوق است!

علی بن یا  سینعلی بن ح بلکه آنچه که در کتب احادیث برای وی نوشته می شود ؛نیست

 !.است نه علی بن موسی بابویه

یعنی اسم پدر شیخ صدوق علی بن حسین بن موسی بن بابویه است و در کتب احادیث با 

 .لفظ علی بن حسین نوشته می شود نه علی بن موسی

علی اإلطالق ساخته اند که در هر سخن شیخ نوری یک قاعده از این  کواطعولی  

و بالهت ق است که دومنظور پدر شیخ ص ،لی بن حسین نوشته شودروایتی بیاید که ع ،جایی

 فهم مغرضانه و برداشت ناصحیح آنها از سخن شیخ نوری واضح و مبرهن است.
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درضمن خود شیخ طوسی بنص صریح این سخن را رد کرده و شخصا فرموده است که 

 رد:دا طریق أخذ قط دوتمامی روایاتی که من از پدر شیخ صدوق نقل می کنم ف

اهلل ، عن أخبرنا بجميع کتبه و روایاته الشيخ المفيد رحمه اهلل والحسين بن عبيد 

 .عن أبيهأبي جعفر ابن بابویه ،

 ما از تمامي کتب و روایات پدر شيخ صدوق به دو طریقه خبر دار شدیم: »

( از پدر ابوجعفر محمد بن علی بن حسیناز شيخ صدوق)رحمه اهلل  شيخ مفيد -1

 شيخ صدوق

 70« حسين بن عبيد اهلل از شيخ صدوق از پدر شيخ صدوق -2

تا علی بن حسین در این روایت حتی در یک  طوسیولی این در حالی است که سند شیخ 

 راوی باهم در تطابق نیست:

عبد اهلل الحسين بن علي البزوفری، عن عن أبي  ابوجعفرالطوسي أخبرنا جماعة،

 بن الحسين، عن علي علي بن سنان الموصلي العدل

 

و این سندی ست بر کذب دعوی احمد و اشتباهات مهلک طرفداران وی و بی سوادی 

 و دعوتش. محض انصار احمد در ایتاء ادلة برای ایمان به او 

 

 احمد بن محمد بن الخلیل-3

زیرا خود شیخ نمازی  ؛این راوی هم همانند سایر افراد وبلکه کم فروغ تر از آنان است

ی از علمای رجال وی را در کتب خود ذکر نکرده اند و این شخص در می گوید که احد

 !.کتب تراث شیعه فقط سه حدیث مروی عنه دارد

 حتی خود ناظم العقیلی بزرگ نصیر احمد هم به این قضیه اعتراف کرده می نویسد:

 بن الخليل محمّد بن أحمد إلَّا تشيّعه یُعلَم لم الوصية رواة من أحد یبق ولم

از روات حدیث وصيت باقي نماند اال اینکه تشيع وی را اثبات کردیم جز احدی  »

 71« !.احمد بن محمد بن الخليل

                                                           
 قم -مکتبه المحقق الطباطبائی -274ص-الشیخ ابو جعفر محمد الطوسی-الفهرست 70
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می توان عمق  ،و علی بن سنان باشد علی بن حسینوقتی اثباتشان مثل اثبات تشیع 

 به جان خریده اند را فهمید. بن خلیلفاجعه ای که در قضیه احمد بن محمد

 

 جعفر بن محمد المصری-4

این شخص هم هیچ توثیقیه ای در کتب شیعه ندارد و مهمل بوده و ذکر خیری از وی 

 در مکتوبات نیست.

و  اما از عجایب روزگار این است که انصار احمد می گویند که چون ابو عبد اهلل ذهبی

از بزرگان رجالی عامه( این شخص را رافضی لقب داده است پس دو تن )إبن حجر عسقالنی

 72!.شیعه استقطعا ثقه و 

پس وی  ،ارد و چون ذهبی به وی رافضی گفتهولی آیا واقعا این سخن ارزش علمی د

 !حتما شیعه است؟

 ؛ذهبی یا غیر ذهبی برای شیعه حجت نیست اقوال! زیرا که .است منفیقطعا جواب 

 و اهل بیت اطهارش داشته است.خاصه که وی دشمنی خاصی با فضائل موال علی 

 کم نیشابوری شافعی می نویسد:ذهبی در ترجمه حا

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ شَيْخَ اإلِسْلَامِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ األَنَْصاِریَّ عن 

 الحاکم فقال: اإلمام في الحدیث رافضي خبيث.

اسماعيل األنصاری در مورد حاکم نيشابوری محمد بن طاهر ازشيخ اإلسالم ابو »

 73«!.د پس گفت:وی امام در حدیث بوده ولي یك رافضي خبيث استپرسي

می توانند حاکم نیشابوری شافعی را شیعی ثقه حکم داده و مجموعه حال آیا انصار احمد

 ر کتب این شخص را قبول کنند؟بکر دودرباره فضائل عمر و ابمرویه  ایاترو

 نیز ابن ندیم معتزلی در ترجمه امام شافعی می نویسد:

 .الشافعي شدیدا في التشيعکان 

 74« شافعي از شيعيان سرسخت بوده است. »

 فلذا این استدالل احمد و یاران وی اوهن من بیوت العنکبوت است.
                                                           

 ذکر می کند. یالمصر جعفر عیتش و وثاقت بر انصار لیدل بعنوان را سخن نیا یبصر احمد یحام و سندهینو بزرگ یلیالعق ناظم 72
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 بودهدیدیم که سند این روایت بشدت مغشوش و غیر قابل اعتماد با توجه به این مطالب 

 و دالیل مبرهنی بر عدم اعتماد به این روایت موجود است.

 هشبه

شیخ محدث  جالب که آنها در پاسخ به همه این ادالت سامیة در جواب می گویند:

 !.نوری سند روایت را  معتبر دانسته است

 جواب

نچه از اعاظم شیعه و اکابر شان گفته ایم است آاین سخن شیخ نوری در تضاد با هر  طبعاً

درضمن ما صرفا وارد اقوال  دادیم را ندارد.ارائه و یارای تقابل با مطالبی که از بزرگان 

ا خواهان بحث علمی بودیم و اال ما هم می رزی ،یعه در رابطه با این روایت نشدیمعلمای ش

این روایت توانستیم در ابتدای کار سخن شیخ حر عاملی رحمه اهلل را بیاوریم که می گوید 

 و ربطی به شیعه ندارد: از اساس ساخته دست مخالفین است

 75في جملة األحادیث التي رواها من طرق العامة.الغيبة  بتاوروى الشيخ في ک

طبق ادالتی که مطرح کردیم این  وپژوهش در ذات سند بود  ،فذا بهترین روش بحث

 نچنانی ندارد.آروایت ارزش استنادی 

 

 نگرشی در متن روایت

ن وقتی به متن روایت رجوع می کنیم متنچه که در سند روایت گفتیم، آبا غضّ نظر از 

 آن را مضطرب و نیز دارای برداشت نا صحیح از جانب انصار احمد می بینیم.

 در ابتدای روایت مذکوره، نبی اکرم می فرماید:

فأنت یا علي أول االثني عشر إماما سماک اهلل تعالى في سمائه: عليا المرتضى ، وأمير 

ی ، فال تصح هذه المؤمنين ،والصدیق األکبر ، والفاروق األعظم ، والمأمون ، والمهد

 األسماء الحد غيرک .
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سمان خود آگانه هستي که خداوند در  ای علي تو اولين امام از آن ائمه دوازده»

فاروق  صدیق اکبر؛ امير المومنين؛ مرتضي؛ تو را بچندین نام نامگذاری کرده است:

 «پس هيچ یك از این اسامي شایسته شخصي غير از تو نيست. المهدی المأمون؛ اعظم؛

 

را تمام و کمال مختص امیر المومنین علیه السالم کرده و « مهدی»در اینجا نبی اکرم اسم 

و احدی حق ندارد غیر از او  است لقباین برازنده علی بن ابی طالب اعالن می دارد تنها 

تفاده شده و مه روایت باز هم از همین اسم اساحال آنکه در اد !.این اسم را بر خود نهد

 .خلق می شوندز ی دیگر نیسیزده مهد

ادالتی که انصار احمد در جواب این سخن طرح کرده اند ردیه های محکمی خورده 

 ادامه دارد.احمد همچنان رکود و تصلب در قبال جواب شیعه از طرف انصار  اما .است

 

اتباع احمد از آن روایت نیز غلط است.  استنباط علی رغم متن مضطرب روایت موصوف،

 :آمده استروایت این در اواسط 

فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد عليهم السالم 

فليسلمها  .فذلك اثنا عشر إماما ، ثم یکون من بعده اثنا عشر مهدیا ،فإذا حضرته الوفاة

 .إلى ابنه أول المقربين

د حفظ زماني که موعد وفات حسن عسکری فرا رسد آن را به فرزندش محم»

از گردیده از آل محمد عليهم السالم اعطا مي کند و این همان دوازده امام است. بعد 

فرا رسد آن را به  -امام زمان-آن دوازده مهدی خواهد بود پس وقتي موعد وفاتش

 «فرزندش که اول مقربين است اعطا مي کند.

 

والیت را تحویل  بحسب این فقره از روایت، امام زمان در زمان ترک حیات خویش، امر

حال آنکه انصار احمد قبل از شهادت امام زمان و حتی قبل از  ؛فرزند خویش خواهد داد

ه که چنآاند. حتی حسب ظهور وی این وصیت را به نام احمد زده و داعی بیعت با وی شده 

 ، همانابصری مدادعا کرده اند منکر والیت اح احمد بصری سند دادیم، داز سخنان خو

 !.است (علیهما السالم)یت علی بن ابی طالبمنکر وال
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 !.داعی و هادی بسوی خود می باشددر حقیقت احمد همبوشی جالب تر اینکه نکته 

ب الزمان احیعنی در دعوت این فرقه آنچنان دعوتی به قضیه مهدویت و تبعیت از حضرت ص

احمد همبوشی والیت علیه السالم نیست بلکه مجموعه ردود و نوشتار ها علیه شیعه در اثبات 

 و امامت و یمانیت اوست.

کردیم یک غرض و اشتباه همراه با تعمّدی دیده  اشارهدر برداشت روایت همانطور که 

ن اینکه از اساس این ویژگی هایی که نبی اکرم در آکرد و  تأکیدمی شود که باید به آن 

 این حدیث می فرماید:

، بد اهلل وأحمد، واالسم الثالث: المهدیسمي واسم أبي وهوع: اسم کإله ثالثة أسامي

 هو أول المؤمنين

وی دارای سه اسم است: اسمي همانند اسم من و اسم پدر من که عبد اهلل است و »

 «احمد و اسم سوم: مهدی. او اول مومنين است.

ونه  )علیه السالم( استشخص امام زمان، مربوط به همه ضمایر مذکوره در این قسمت

 .ر روایتاول المقربین د

مهدی و عبد اهلل و و  داشتهیعنی بر خالف ادعای احمد بصری،آن کسی که سه اسم 

است ولی احمد بصری آن را  (علیه السالم)خود امام زمان ،استمذکور در این روایت احمد 

در حالی که شیخ طوسی در کتاب الغیبة  !.ه و نصی بر امامت خود می داندنستمختص خود دا

 می نویسد: 454در صفحه  ظهوردر قسم عالئم ال

فقال :إنه  عن حذیفة قال : سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وذکر المهدی

 یبایع بين الرکن والمقام ، اسمه أحمد و عبد اهلل والمهدی ، فهذه أسماؤه ثالثتها

همانا با  يدم که مهدی را ذکر کرد و فرمود:از پيغمبر شن حذیفه یماني مي گوید: »

 «احمد و عبد اهلل و مهدی. مهدی بين رکن و مقام بيعت مي شود و او سه اسم دارد:

 روایات منقوله ازبرخالف  ،فلذا کل آنچه که احمد بصری از این روایت برداشته است

سه اسم: احمد و عبداهلل و مهدی  همبوشیاست. زیرا  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(نبی اکرم 

حال آنکه  ،ر ترتیبی با آن هماهنگ ساخته استداده و خود را به هرا اساس کار خود قرار 

بوده و ربطی به اول المقربین در  (علیه السالم)از برای امام زمان مذکورهاز اساس این القاب 

 وصیت ندارد.موسوم بحدیث 
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مخالف همچنین گفتنی ست که اساس فهم احمد همبوشی و انصار وی از این روایت 

 می باشد. )علیهم السالم(مأثورات اهل بیت

 شیخ صدوق روایت می کند:

عن أبي بصير قال : قلت للصادق جعفر بن محمد عليهما السالم یا ابن رسول اهلل إني 

 .سمعت من أبيك عليه السالم أنه قال : یکون بعد القائم اثنا عشر مهدیا

 نهم قوم من شيعتنافقال : إنما قال : اثنا عشر مهدیا ، ولم یقل : إثنا عشر إماما ، ولک

 یدعون الناس إلى مواالتنا ومعرفة حقنا .

ای پسر رسول خدا من از  بإمام صادق عليه السالم گفتم: از ابوبصير روایت است:»

 بعد از قائم دوازده مهدی وجود خواهد داشت. پدرت شنيدم که گفت:

فته است نگپدرم فقط گفته است دوازده مهدی و پس امام صادق عليه السالم فرمود:

قومي از پيروان ما هستند که مردم را به مواالت ما و صرفًا ولي آنها  دوازده امام!

 76.«معرفت حق ما دعوت مي کنند

این دوازده نفر افرادی عادی ولی از شیعیان مطیع  ،یعنی حتی بفرض ثبوت روایت

ه امامت آنها نه ایمان ب و ه از جانب خداوند امامتی دارندائمه علیهم السالم هستند که ن

منکرین امامت خود را منکر والیت  ،در حالی که احمد بصری طبق این روایت؛ واجب است

 م جهنمی بودنشان را صادر می کند.وحک دادهمرتضی علی علیه السالم فتوی 

 

*** 
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 نظر علمای اعالم شیعه 

 بعد از شهادت امام زمان علیه السالمدوران در رابطه با 

 

ین که احمد بصری امامت خود را قبل از شهادت امام زمان علیه السالم پیش با توجه به ا

وصیت قرار داده است بد نیست نظریه موسوم به حدیث خرید کرده و سند آن را حدیث 

 شیعه را در این باره بررسی کنیم:دعائم مذهب بزرگان و 

 (413شیخ مفید رضي اهلل عنه )متوفي

 می نویسد: وی

ائم عليه السالم ألحد دولة إال ما جاءت به الروایة من قيام ولده ليس بعد دولة الق

إن شاء اهلل ذلك ، ولم ترد به على القطع والثبات ، وأکثر الروایات أنه لن یمضي مهدی 

 هذه األمة عليه السالم إال قبل القيامة بأربعين یوما یکون فيها الهرج 

مگر  يچ کسي دولتي نخواهد بود.بعد از دولت قائم آل محمد عليه السالم برای ه »

 ولي تا؛ مده است مبني بر قيام فرزند وی که آن هم اگر خدا بخواهدآاینکه روایتي 

اما بيشتر روایات اهل بيت داللت بر این دارد که  !.بحال بطور قطعي ثابت نشده است

مهدی عليه السالم این امت را ترک نخواهد کرد جز اینکه چهل روز به قيامت باقي 

 77« مانده باشد که این ایام هم ایام هرج و سردرگميست.

 این سخن شیخ مفید را نقل می کند.عالمه سید أمین جبل عاملی هم در اعیان الشیعة

 (877عالمه علي بن یونس البیاضي)متوفي

 )علیهما الرحمه(مرحوم بیاضی عاملی که از علمای برتر جهان تشیع پس از دوران حلییّن

در  بوصیت را بررسی کرده و آن را حدیثی باطل تلقی می کند. وی است، حدیث موسوم

 می نویسد:یعنی الصراط المستقیم  کتاب کالمی خود

ليس بعد دولة القائم عليه السالم دولة واردة إال في روایة شاذة من قيام أوالده من 

 بعده
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بعد از حکومت قائم هيچ حکومتي نخواهد بود جز حکومت ذکر شده در یك  »

( که ازبرای فرزندان قائم بعد از وی خواهد مخالف روایات متواتر و مشهورایت شاذ)رو

 78«بود.

 می نویسد: مذکوردر مورد حدیث نیز همو 

 الصحيحة للروایات ومخالفة شاذة، عشر االثني{بعد}عبد عشر باالثني الروایة: قلت

 الشهيرة المتواترة

 اتیروا ومخالف شاذ يتیروا مام،ا دوازده از بعد یمهد دوازده تیروا :میگويم» 

 79«.است همشهورروایات  و حهيصحروایات  و متواتره

 (693)متوفيعالمه علي بن ابي الفتح اإلربلي 

 مرحوم اربلی در کتاب مشهور خویش کشف الغمة می نویسد:

وليس بعد دولة القائم عليه السالم ألحد دولة اال ما جاءت به الروایة من قيام ولده 

هلل ذلك فلم یرد على القطع والبتات وأکثر الروایات انه لن یمضي مهدی األئمة إن شاء ا

 عليه السالم اال قبل القيامة بأربعين یوما یکون فيها الهرج والمرج

مگر  بعد از دولت قائم آل محمد عليه السالم برای هيچ کسي دولتي نخواهد بود. »

ولي  ه آن هم اگر خدا بخواهد.اینکه روایتي آمده است مبني بر قيام فرزند وی ک

اما بيشتر روایات اهل بيت داللت بر این دارد که  !.تابحال بطور قطعي اثبات نشده است

مهدی عليه السالم این امت را ترک نخواهد کرد جز اینکه چهل روز به قيامت باقي 

 80« مانده باشد که این ایام هم ایام هرج و سردرگميست.

 (1111)متوفيعالمه محمد باقر المجلسي

 می نویسد:است، به آن استناد کرده  همبوشی که احمدی وی پس از ذکر روایت

 هذه األخبار مخالفة للمشهور 

 81« این اخبار مخالف مشهور است. »
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 شبهه

از  سید مرتضی علم الهدیبر خالف بزرگانی که ذکر کردیم،  مدعی انداین جماعت 

 !.نها را داده استآحکم به ایمان به وته بعد از دوازده امام سخن گف امامانیوجود 

 جواب

ن اینکه در رسائل سید مرتضی از  احوال پس آحقیقت مطلب بگونه ای دیگر است و 

حاالتی که بعد از ظهور می  قسمی از لاز ظهور سوال می شود وشریف مرتضی بحسب سوا

 توان متصور شد را ذکر می کند.

 هدی رحمة اهلل علیه را بنظاره می نشینیم:حال سخن قائد الشیعة سید مرتضی علم ال

لحسن عليهما السالم زوال إنا ال نقطع على مصادفة خروج صاحب الزمان محمد بن ا

الزمان بعده من  وال یجوز خلو ،یبقى العالم بعده زمانا کثيرا، بل یجوز أن التکليف

 ، وليس یضرناة یقومون بحفظ الدین ومصالح أهله. ویجوز أن یکون بعده عدة أئماألئمة

منه أن نعلم إمامة  ذلك فيما سلکناه من طرق اإلمامة، ألن الذی کلفنا إیاه وتعبدنا

.وال یخرجنا هذا إذ هو موضع الخالف والحاجة،شافيا ، ونبينه بياناهؤالء االثني عشر

ى من یثبت إمامة اثني ، ألن هذا االسم عندنا یطلق علالقول عن التسمي باالثني عشریة

فانفردنا نحن بهذا االسم  ،المذهب نحن وال موافق لنا في هذا وقد أثبتنا ا.عشر إمام

 .دون غيرنا

ما مطمئن نيستيم که با ظهور صاحب الزمان عليه السالم تکليف از همه زائل  »

بگردد؛ بلکه جایز است که عالم بعد از صاحب الزمان عليه السالم نيز مدت مدیدی باقي 

 مکن نيست که زمين خالي از حجت الهي بوده باشد.بماند و در عين حال این م

نيز جایز است تعدادی از ائمه بوده باشند که دین را حفظ کرده و مصالح اهل 

زیرا  امامت نمي زند. نظریه دنيا را حافظ باشند و این ضرری به مسلك تشيع پيرامون

ه آن تعبّد آنچه که ما برایمان تکليف و واجب است و بایستي آن را قبول کرده و ب

واگر خالفي یا سوال  دوازده امام بوده باشيم آن داشته باشيم این است که عالِم به امامت

 باشد ما آن را ببيان بسيار شافي تبيين مي کنيم. 
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زیرا که ما بر  پس این سخن ما را از نام گذاری به دوازده امامي خارج نمي سازد

دوازده دوازده تن هستند و این لقب) خالف سایر فرق اثبات کرده ایم که امامان ما

 82«( نيز صرفا برای کسي استفاده مي شود که این سخن را اثبات کرده باشد.امامی

 

پس دیده می شود که اتفاقا این سخن شریف مرتضی سخنی در ردّ سخنان احمد الکاطع 

 !.هست تا تأیید نظر وی

ب است و هر کسی منکر واجبر همه مسملین تبعیت از وی که احمد بصری ادعا دارد 

منکر والیت علی مرتضی شده و کل اعمال  ،امامت و مهدویت احمد بصری همبوشی بشود

از  (علیه و علی آله الصالة والسالم)عبادی اش باطل و رسول اهلل امام األنبیاء محمد مصطفی

 حال آنکه شریف مرتضی می فرماید بر هیچ کس واجب نیست که به امامان !.او بیزار است

وجوب احتمالی بعد از امام دوازدهم ایمان بیاورند بلکه بر هر شیعه واجب است در قِسم 

به دوازده امام اکتفاء کند زیرا تنها اعتقاد به این تعداد از ائمه واجب  صرفاً ،مامته اایمان ب

 این ردیه ایست کمر شکن از برای انصار احمد و نیز خود احمد همبوشی بصری.. است

یجب أن یکون إثنی عشر » ف مرتضی رحمه اهلل در این سخن نگفته است:همچنین شری

 وی؛ بلکه  «است! واجبوجود دوازده مهدی بعد از دوازده امام  بعد إثنی عشر امامٍ: مهدیا

اجازه است بعد از صاحب الزمان تعدادی امام  :ویجوز أن یکون بعده عدة أئمة» :می گوید

فرق بسیار است  مجاز بودنو  واجب بودنداند که بین و هر کسی می  «وجود داشته باشند.

و شریف مرتضی رحمه اهلل  وجوب یعنی حتمیت وقوعولی  و اجازه یعنی امکان وجود

 امکان را بیان می کند. ووجوب را رد کرده  

نیز باید توجه داشت که وی تحدید انجام نداده و تعداد معینی بر وجود امامان 

محمد معرفی نکرده است، حال آنکه روایت مورد استناد احمد احتمالی بعد از قائم آل 

 دوازده امام را محدد می پندارد.

تا  است اثبات رجعتهمچنین باید متوجه بود که این سخن سید مرتضی بیشتر در جهت 

اثبات مهدیون مورد زعم احمد بصری که ان شاء اهلل در قسمت آخر کتاب در مورد رجعت 

 نیز سخن خواهیم گفت.
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دیده می شود که اصال این  مطالب مذکوره در رابطه با سند و اقوال علماء،در کنار همه 

 .روایت نصی بر امامت وی نیست

 در این روایت نبی اکرم می فرماید:

فليسلمها إلى ابنه أول المقربين له ثالثة أسامي: اسم کإسمي واسم أبي وهو عبد اهلل 

 المؤمنين وأحمد، واالسم الثالث: المهدی، هو أول

از برای او سه اسم  پس امامت را تسليم فرزند خودش اول المقربين مي کند. »

اسمي همانند اسم خودم و اسم پدرم وآن اسم عبد اهلل است و احمد واسم سوم  است:

 «یعني مهدی و او اول المومنين است.

و هیچ ذکر ر کردیم مراد از آنی که سه اسم دارد خود صاحب الزمان است کقبل تر نیز ذ

نامی از فرزند وی اول المقربین نشده است و نه اسم او  و نه صفت بارز وی و نه مقامات 

 !.وی و نه ویژگی های ائمه بعد از وی هیچ یک ذکر نشده است

حال احمد بصری به چه وجه تنصیصی و با چه دلیل قاطع از متن این روایت ادعا می 

 احمد البصری هست و جز او نیست؟ کند همان اول المقربین مذکور در روایت

هر کسی غیر از احمد همبوشی بصری نیز می تواند مدعی گردد که وی نیز فرزند یعنی 

امام زمان علیه السالم است ومراد از این مهدی اول بعد از دوازده امام خود اوست زیرا 

م را هم در نسبت به آن مهدی اول و مقامات وی هیچ اشاره متقنی نشده است و حتی اگر اس

نظر بگیریم باز صحت قطعی نمی توان داد چون مدعیان دیگری نیز داعی این سخن 

 !.می رسد (علیه السالم)ه مهدیخواهند شد که اسم آنان نیز احمد است ونسبشان ب

درضمن در این روایت نمی فرماید پس به فرزندی از ذریة و نسل خود اعطا می کند 

نکه احمد همبوشی آحال  « فلیسلمها إلى ابنه »اعطا می کندبلکه امامت را به فرزند خودش 

 .!دارد فرزند نسل پنجم آنحضرت است بصری ادعا

بدون در نظر گرفتن امامت  مثل اینکه ادعا کنیم امیر المومنین وصیت کرده است که

به امام موسی کاظم اعطا  بعد از خود وی امامت را حسنین و امام سجاد و باقر و صادق

 !.و شخصی مدعی گردد که این همان کاظم مذکور در روایت است کردخواهد 
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 شبهات انصار همبوشیپاسخ به 

 حدیث وصیته پیرامون حدیث موسوم ب

 

 شبهه اول

پیروان احمد بصری علی رغم ذکر همه ادالت باز هم پافشاری دارند بر این که این 

 !.دعا کندحدیث دال بر امامت اوست و شخص دیگری نمی تواند آن را ا

تنها آنشخصی که صاحب وصایت است می تواند به این حدیث  دلیل آنها این است که

است  عاصم از ظاللزیرا این وصیت نبی اکرم  است. الحسنخود احمد  و او طبعاً استناد کند

و گمراهی در آن راه ندارد پس نمی توان مدعی شد شخص دروغینی مدعی آن شده مردم 

 !.زیرا این سخن ردیه ای است بر خداوند و رسول او .را از راه بدر کند

 جواب

زیرا خودشان می دانند که این  ،این سخن پیروان همبوشی صرفا از روی عجز است

بلکه صرفا اسم آن شخص احمد و عبد اهلل و  .روایت نصّی بر احمد همبوشی بصری ندارد

که احمد  (ت صاحب الزمان هستاثبات کردیم همین ها نیز منتسب به حضر)مهدی معرفی شده است

 !.به القاب مهدی و عبد اهلل مزیّن ساخته استواهی خود را بعد از ادعای 

چه بسیارند احمد هایی که حتی نسب به اهل بیت علیهم السالم می برند و می توانند ادعا 

 نی در این فقره از روایتمذکور این روایت هستند زیرا هیچ شخص معیّ احمد کنند آنها

 !.صور نمی شودمت

این سخن که تنها صاحب وصایت می تواند مدعی وصایت شود زیرا این وصیت عاصم اما 

 من الظالل)محفوظ از گمراهی( است نیز سخنی باطل است.

آیا وصایت احمد همبوشی ارزشش بیشتر و عصمت از ضاللتش مهم تر است یا الوهیت و 

 ربّانیت خداوند؟

 من پروردگار عالی مرتبه شما هستم؟ :بّکم األعلیأنا رچرا فرعون مدعی می شود: 

 بصری؟ وصایت احمد ومحفوظ یا اعظم است(صلی اهلل علیه وآله)یآیا نبوت محمد مصطف
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چرا  اگر احیاناً نبوت نبی اکرم اجلّ از وصایت احمد ودارای عصمت از ضاللت است،

نص صریحی است بر  بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ مُبَشِِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن غالم احمد قادیانی می گوید: 

 !؟وینبوت 

 قرآن کریم عاصم من الظالل است یا حدیث ضعیف السند شاذ مطعون فیه؟

السالم را دجالی چون چطور صراحت قرآن در ظهور حضرت پیغمبر علیه و علی آله 

ادعائی در قادیانی به نام خود ثبت می کند ولی احمد همبوشی نمی تواند چنین غالم احمد 

 رابطه با یک حدیث ضعیف السند بکند؟

ولی در فلذا آنها با این سخنان گرچه می توانند افرادی ساده لوح و نادان را بفریبند 

 .دانی نداراین سخنان ارزش استداللی آنچن حقیقت

 دوم شبهه

ن آاگر شیعیان این روایت وصیت را تضعیف کنند در  :می گویند همبوشیپیروان 

اینچنین حضرت رم وصیت نکرده است و این یعنی آنات کرده اند که نبی اکصورت اثب

وصیت »مبنی بر  حدیث وصیتزیرا روایتی غیر از است، لیف شرعی مهمی را انجام نداده تک

 !موجود نیست.« کردن نبی اکرم

 جواب

زیرا شیعه اعتقاد دارد نبی اکرم قطع  ؛این سخن نیز از دروغ های این جماعت است

عالمه مجلسی در بحار  است. متواتروصیت کرده است و روایات وصایت در کتب شیعه  بیقین

 روایت در باب وصایای نبی اکرم ذکر می کند. چهلبیش از   22األنوار جلد 

بعنوان مثال تعدادی از روایات مربوط به وصیت نبی اکرم علیه و علی آله السالم را 

د از نبی اکرم کوچکترین اشاره ای به مهدیون بعذکر می کنیم در حالی که در این وصایای 

 ائمه دوازده گانه نشده است.

 روایت اول 

در کتاب سلیم بن قیس وصیت نبی اکرم در شب وفاتش با ذکر جزئیات و بدون 

 مهدیون بعد از ائمة موجود است.کوچکترین اشاره ای به قضیه 
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از اصحاب که ما بینشان  خیعلیه السالم خطاب به بر یشخص شخیص أمیر المومنین عل

بود سخن از شب وفات نبی اکرم و قضیه قرطاس و دوات بمیان آورده و بعد از طلحه نیز 

ذکر آن موارد اسف باری که با نوشتن وصیت نبی اکرم مخالفت شد ودر نهایت اصحاب از 

 خانه بیرون رفتند، می فرماید:

يه وآله وبالذی أراد أن فإنکم لما خرجتم أخبرني بذلك رسول اهلل صلى اهلل عل

علم من األمة أن اهلل عز وجل قد د عليها العامة . فأخبره جبرائيل:)یکتب فيها وأن یشه

ي الکتف وأشهد على ، ثم دعا بصحيفة فأملى علي ما أراد أن یکتب فاالختالف والفرقة(

اهلل  مر، وسمى من یکون من أئمة الهدى الذین أذلك ثالثةرهط: سلمان وأبا ذر والمقداد

م الحسين ث-وأدنى بيده إلى الحسن-بطاعتهم إلى یوم القيامة. فسماني أولهم ثم ابني هذا

؟ فقاموا یا أبا ذر وأنت یا مقداد. کذلك کان -یعني الحسين-ة من ولد ابني هذاثم تسع

 .لى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله: نشهد بذلك عوقالوا

آن وصيت وآن سخناني که مي از پيغمبر من را  پس شما وقتي خارج شدید، »

پس جبرئيل به نبي اکرم  .باخبرم کرد ،وعموم از آن مطلع گردند  دخواست بنویس

« .مت دچار اختالف و افتراق مي گرددخداوند دانسته است که این ا » اینگونه خبر داد:

و تمامي مواردی که نبي اکرم مي خواست نوشته شود را علي  طلبيدسپس کاغذی 

پيغمبر  رد و سه نفر نيز بر این واقعه شاهد بودند: سلمان و مقداد وابوذر.مکتوبه ک

آنهایي که امامان هدایت گر هستند و طاعتشان بر همه تا روز قيامت واجب است را نام 

سپس این فرزندم حسن و سپس حسين  پس من را نام برد بعنوان اولين آنها؛ بردند:

 ه نفر از فرزندان حسين.سپس نُ

 ذر و ای مقداد آیا چنين بود؟ای ابو

 83«ما بر این واقعه از نبي اکرم شهادت مي دهيم. استه و گفتند:پس برخ

 

 ،که بعد از نبی اکرم واجب اإلطاعه هستند افرادی جالب که در این روایت آن دسته از

 ده گانه هستند و نه کم تر و نه بیشتر:زفقط و فقط ائمة دوا

 -اعتهم إلى یوم القيامة . فسماني أولهم ثم ابني هذا أئمة الهدى الذین أمر اهلل بط

  –یعني الحسين  -ثم الحسين ثم تسعة من ولد ابني هذا  -وأدنى بيده إلى الحسن 
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بر همه تا روز قيامت را طاعتشان خدا آنهایي که امامان هدایت گر هستند و  »

نها سپس این فرزندم پس من را نام برد بعنوان اولين آ است را نام بردند: کرده  واجب

 84« حسن و سپس حسين سپس نه نفر از فرزندان حسين.

 روایت دوم

متن مکتوب وصیت را بدون از  فقراتیهمچنین عالمه مجلسی در بحار األنوار 

 کوچترین اشاره ای به مهدیون بعد از ائمة ذکر می کند:

(  عليه وآلهرسول اهلل)صلى اهلل : کان في وصيةعلي بن أبي طالب)عليه السالم(قال 

( )صلى اهلل عليه وآلهاهللعبد : بسم اهلل الرحمن الرحيم، هذا ما عهد محمد بنأولها في

وکان في آخر  ه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وأسنده بأمر اهلل إلى وصيوأوصى به

صلى اهلل عليه وآله ( ه محمد)الوصية : شهد جبرئيل وميکائيل وإسرافيل على ما أوصى ب

، و قبضه وصيه وضمانه على ما فيها على ما ضمن عليه السالم()علي بن أبي طالبإلى 

یوشع بن نون لموسى بن عمران ) عليهما السالم ( وعلى ما ضمن وأدى وصي عيسى بن 

مریم ، وعلى ما ضمن األوصياء قبلهم على أن محمد أفضل النبيين ، وعليا أفضل 

، وقبض الوصية على ما أوصى به علي أوصى محمد وسلم إلى علي وأقرالوصيين ، و

وواله االمر  األنبياء، وسلم محمد االمر إلى علي بن أبي طالب وهذا أمر اهلل وطاعته

 محمد ، وکفى باهلل شهيدا  على أن ال نبوة لعلي وال لغيره بعد

 در وصيت رسول اهلل ابتدا چنين بود: امام علي عليه السالم فرمود: »

بن عبد اهلل صلى اهلل عليه م این عهدی است از جانب محمد بسم اهلل الرحمن الرحي

بر آنچه وصيت مي کند و بنا بدستور الهي واگذار مي کند بوصي خویش علي بن  وآله

 ابي طالب أمير المومنين.

 همچنين در آخر وصيت اینچنين است:

بي جبرئيل و ميکائل و اسرافيل بر آنچه که محمد صلى اهلل عليه وآله به علي بن ا

طالب وصيت کرد شاهد بودند و اینکه وی را وصي خود گرفت و تضمين بر آن داد 

بحسب همان ضماني که یوشع بن نون برای موسي  و ضمان وصي عيسي و بر ضمان 

اوصياء قبل تر بر اینکه محمد صلى اهلل عليه وآله برترین انبياء و علي عليه السالم 

بر آن  و أمر را تسليم علي عليه السالم کرد ونموده و محمد وصيت  برترین اوصياء ست.

تقریر ورزید و وصيت را بحسب آنچه که انبياء به آن وصيت مي کنند گرفت و محمد 

صلى اهلل عليه وآله أمر را بعلي بن ابي طالب تسليم و اعطا کرد و این دستور الهي و 
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وآله نبوتي برای اطاعت از أمر اوست و  بر این حسب که بعد از محمد صلى اهلل عليه 

 85«هيچ کس نيست، والیت أمور را بعلي عليه السالم اعطا کرد.

 روایت سوم

ئمة از امام کاظم از أمیر المومنین مطالب سید رضی رحمه اهلل در کتاب خصائص األ

مذکور در وصیت نبی کریم صلى اهلل علیه وآله در آخر عمر شریفش را ذکر می کند بدون 

 86مدعای احمد همبوشی بصریکوچکترین اشاره ای به 

 روایت چهارم

از دنیا که پیغمبر در همان مرضی که در تفسیر فرات از ابن عباس روایت شده است 

رفتند با فاطمه نجوا کرده و وصایا و علومی از آینده را بِوِی بازگو کردند که باز هم اثری 

 87عای احمد الکاطع نیست.داز م

 روایت پنجم

متن کلی وصیت نامه را  281یز در اصول کافی جلد اول صفحه شیخ کلینی رحمه اهلل ن

با جزئیات دقیق ذکر می کند ولی باز هم هیچ اثری از مهدیون دوازده گانه و مدعای احمد 

 88همبوشی بصری در آن نیست.

 روایت ششم

 ،ه استمرحوم نعمانی در الغیبة وصیت نبی اکرم را که در آن اسم تک تک ائمة ذکر شد

در این  .هیچ اشاره ای بمدعای احمد الکاطع نشده است ،ن وصیتآدر  د کهذکر می کن

روایت معاذ بن کثیر می گوید که من از امام صادق علیه السالم شنیدم که وصیت نبی اکرم 

 در کتابی مختوم از آسمان نازل شد و در آن تک تک اسامی ائمه دوازده گانه موجود بود.

 .سکت ، فقلت : ثم من ؟فقال : حسبكم حتى عدد علي اثنا عشر اسما ، ث
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هیچ حرفی از _دوازده اسم را نام برده سپس ساکت شد -امام صادق- تا اینکه »

 پس گفتم بعد از این دوازده نفر چه کسي امام است؟ _مهدیون بعد از دوازده امام نشد

 89.« پس فرمود:همين تو را کفایت مي کند

در جای جای کتب موسوم بحدیث وصیت، یث وصیت نبی اکرم بغیر از حد روایات فلذا

بلکه  شیعه بدون ذکر کوچکترین نامی از دوازده مهدی بعد از دوازده امام ذکر شده است.

تنها دوازده امام بعد از نبی اکرم حائز مقام امامت  و ر متن وصیت تصریح شده است تنهاد

 حکم شرعیست. ایشانعت از هستند و تنها والیت آنها واجب بوده و تنها آنان هستند که اطا

سخنی دروغ است و ارزش  مبنی بر نبود وصیتی غیر از حدیث مذکور، احمد شبههفلذا 

 علمی ندارد.

 شبهه سوم
خداوند  ،هر کسی که بدروغ ادعای امامت و وصایت کند انصار احمد بصری می گویند:

حدیث داریم که  معصوم مزیرا از اما ؛از دنیا می بردبِسُرعت عمرش را منقطع ساخته و وی را 

: این امر را غیر از صاحب آن ادعا نمی  إن هذا األمر ال یدعیه غیر صاحبه إال بتر اللَّه عمره

 کند مگر اینکه خدواند عمرش را می بُرد.

 این روایت روایتیست مقبوله در کتاب الکافی و الوافی و سایر کتب.

شد در صورتی که وی هنوز  احمد الحسنسید حال چطور می توان مدعی کذب دعوی 

 امامت از دنیا نرفت؟زنده است و بعد از ادعای 

 جواب

در اینکه این روایت در کتب شریفه شیعه مثل کافی شریف و وافی کبیر آمده است 

 از این روایت تردیدی نیست. کاطعهمانطور که در برداشت غلط انصار احمد  شکی نیست،

 :عرضه می کنیم شبههرابطه با این  ما سه جواب را در

بنقصان  ،در این روایت امام معصوم علیه السالم هر کسی را که مدعی امامت گردد -الف

 یعنی بریده شدن عمر. عمر و سرشکسته شدن أجلش هشدار می دهد و نه مرگ فوری

 مردن است و نه موت آنی. مسمّی در عمر و زودتر از اجل نقص بمعنی
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محمد حنفیة  برخی ادعاهای عمویشالسالم از همانگونه که وقتی امام سجاد علیه 

 به وی چنین فرمود: ،باخبر شد پیرامون امامت

 فال تتعرض لهذا ، فإني أخاف عليك نقص العمر وتشتت الحال

زیرا که من بر تو از نقصان در عمر و پریشانيِ احوال  متعرض أمر امامت مشو؛ »

 90« نگرانم.

ممرّ اعصار  ادعای امامت یا سفارت از  ذکر کردیم که بودند چه بسیاری که در-ب

بلکه بعد از گذشت  ؛مرگ آنی و فوری بعد از ادعای خود نداشتند جانب امام کردند و

 .چندین وچند سال در اثر جنگ یا مشکل وبیماری و امثاله از دنیا رفته اند

علی محمد باب لعین که ادعای بابیت کرد و سپس کارش به مهدویت و باالتر کشید 

اعالن کرد که از اصول دین شیخیه کرمانی  91خود را بعنوان رکن رابع 1257تدا در سال اب

 ه سالنُیعنی وی  میرکبیر علیه الرحمة کشته شد.امر ه ادر تبریز ب 1266است ولی در سال 

پس از ادعای کذب خود زنده مانده بود و این ماجرا قطعی تاریخی برداشت غلط انصار 

 یت علیهم السالم را ثابت می کند.سخن اهل باحمد الکاطع و صداقت 

میرزا حسینعلی نوری بهاء اهلل که رب البهائیة است و قبرش را بنا بوصیتش قبله ایضاً 

مجموعه دعاوی کذب خود را مبنی بر  1285تا  1280در سالهای  ،اده اندد بهائیان قرار

وی مهدویت و نبوت و علی محمد باب بودن تا دعو جانشین  و من یظهره اهلل رکن رابع

از  1309تقریبا تحت الحفظ باقی ماند و در سال  1285الوهیت را سامان بخشید و از سال

 بیست و پنج امامت و نبوت و الوهیت قریب به یعنی ادعای دروغ وی در باب دنیا رفت.

 دوام داشت. سال

غین امامت پس حال آیا باز هم انصار احمد الهمبوشی می توانند ادعا کنند که مدعی درو

 می میرد؟ بالفاصلهز زنده می ماند و فقط چند رو ادعایش،از 

 اصال از کجا معلوم که احمد همبوشی بصری زنده است؟ -ج

سخنرانی دیگری از وی در شبکه  ساعت یک بار، چندهر  چند وقت قبلچرا وی که تا 

 از وی نیست؟ دیگر خبری ،بارگذاری می شدسایت خود  یا واجتماعی اینترنتی یوتیوب 
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 ،کرد فته اعالن مباهله با احمد همبوشیصره ربَاسته و بِچرا وقتی الشیخ المیاحی برخ

 !گفتند امام احمد الحسن عذر دارد و نمی تواند در مباهله حاضر گردد؟

در کار  احمد همبوشیباز هم  حاضر شدندچرا وقتی علمای شیعه برای مناظره با وی 

یچارگی گفتند ما به امام احمد الحسن بلندگو وصل کرده ایم شما نبود و انصار احمد از سر ب

خواهد  رانی دیگر جواب شما تقال دهیم و او با بلندگو از سالسوالتان را بپرسید ما بِوِی ان

 داد!؟

اتفاقا نظر تعدادی از محققین همان است که یا احمد بصری تاکنون مرده است که دیگر 

مشکلی دچار گشته که ان نیز بر این ظن هستند که وی بِرگآنچنان غوغایی نمی کند و دی

دوباره وی علیه شیعیان غیر او را از حالت طبیعی خارج کرده و شرایط را برای خروج 

 ممکن.

 نتیجه

 فلذا با توجه به همه مطالبی که عرض کردیم:

سند روایتی که احمد همبوشی بر آن تکیه دارد و اساس کار وی است مغشوش و  -1

 .ضعیف است

بصری نشده است ودلیلی  بن اسماعیل در آن روایت هیچ تصریحی بر امامت احمد -2

 دیده نمی شود. ،بر امامت وی از این حدیث که بزرگترین دلیل وی بر امامتش است

علمای اعالم شیعه و دعائم مذهب علیه این اعتقاد که بعد از ائمه دوازده جمهور  -3

جبهة گرفته و آن را رد کرده اند و بعضا  ،تندگانه قطعا مهدیون دوازده گانه ای نیز هس

 .دلیلی بر وجوب ایمان بآنها نیست نیز گفته اند هیچ

در متن روایت وصیت ناهمگونی واضطراب دیده می شود که حدیث را مضطرب  -4

 ومختلف فیه می کند.

کتب دیگر بدون کوچکترین  ید متواتره ومعتبره دربأسان پیغمبر ت وصیتاروای -5

 مهدیون بعد از دوازده امام ذکر شده است. اشاره بإمامت
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 راه شناخت صحیح امام
 

آنچه که بسیار جای اهمیت دارد ذکر این مسئله است که بدانیم خود ائمه معصومین 

و چه  ندخصائصی برای خود قائل شده او  چه ویژگی هایی و چه اختصاصاتعلیهم السالم 

د کرده اند که جمع آن در یک شخص عالماتی را عالمات حتمی یک امام معصوم قلمدا

 بمعنای استعداد وی برای حفظ مقام امامت می باشد.

طبعا برترین روش استدالل با هر مدعی کذبی همانند القرعاوی و ناصر الیمانی و احمد 

همبوشی کاطع و حیدر المشتت و  سایر مدعیان دروغین، همان خط سیری است که ائمه 

 فی یک امام معصوم من عند اهلل و منصوب بإذنه مطرح کرده اند.علیهم السالم برای شناخت کا

حال تعدادی از خصائص اإلمامة را با استدالل به اقوال ائمه معصومین علیهم السالم ذکر 

خواهیم کرد تا ببینیم که آیا دروغگویانی امثال احمد همبوشی می توانند بحسب این 

 !.روایات ادعای واهی بکنند یا نه

یشاپیش بایستی متذکر خوانندگان این مجموعه گردم این است که در این آنچه که پ

قسمت متأسفانه مطالبی از جانب احمد همبوشی بصری دجال در رابطه با حضرت زهراء سالم 

فلذا نقل مطالب کذب  اهلل علیها و نیز سایر ائمه مطرح می شود که حقیقتا قبیح و زننده است؛

در رابطه با ائمه و حضرت زهراء صلوات اهلل  شیاران دجال بصره و سخنان سخیف وی و

 صرفاً من باب ذکر مطالب آنها و جواب های ما به شبهات پوشالی آنهاست. معلیه

 

*** 
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 بِمَ یُعرَفُ اإلِمام؟

 )امام به چه شاخصه هایی شناخته می شود؟(

 معجزه -الف

 نبی بواسطه مجعزه دارد.م وتی است که داللت بر شناخت اماروایا ،در تراث روایی شیعه

عن أبي بصير قال : قلت ألبي عبد اهلل عليه السالم  ألی علة اعطى اهلل عز وجل  -1

أنبيائه ورسله وأعطاکم المعجزة ؟ فقال : ليکون دليال على صدق من أتى به والمعجزة 

 .عالمة هلل ال یعطيها إال أنبيائه ورسله وحججه ليعرف به صدق الصادق من کذب الکاذب 

ابو بصير مي گوید:به امام صادق عرض کردم:خداوند به چه دليل برای انبياء و  »

فرمود:برای اینکه دليلي باشد  امام عليه السالم رسلش و نيز شما معجزه اعطا کرد؟پس

بر صداقت شخصي که مقام الهي بِوِی عطا شده زیرا معجزه عالمتي ست از برای خدا که 

نبياء و رسل و حجت های الهي اش اعطا نمي کند تا آن را برای احد الناسي جز ا

 92«بواسطه آن صدق مدعي راست گو و کذب مدعي دروغ گو ثابت گردد.

ما من معجزة من معجزات األنبياء واألوصياء إال قال اإلمام الصادق عليه السالم: -2

 ویظهر اهلل تبارک وتعالى مثلها في ید قائمنا ، التمام الحجة على األعداء

صادق عليه السالم فرمودند:معجزه ای از معجزات انبياء و اوصياء نيست اال  امام »

اینکه خداوند مثل آن معجزه را در دست قائم ما برای قرار مي دهد آنهم برای اتمام 

 93«حجت بر دشمنان.

 این روایت در کتاب إثبات الهداة بسند معتبر ذکر گشته است.

اوصیاء و ائمه و انبیاء همگی اوالً  ست کهآنچه که از این روایت بر می آید این ا

؛ امامت باید حائز مقام اعجاز باشددارای معجزات متعدده بوده اند پس هر شخص مدعی 

فلذا  امام زمان علیه السالم برای اثبات حقانیت خود از قدرت اعجاز استفاده می کند.ثانیاً 

همچنین برای قانع کردن  باشد و اید حائز مقام اعجاز بودهاحمد همبوشی بصری نیز باید و ب

 !.دشمنانش و  اتمام حجت از برای آنها معجزات خود را علنی و اظهار کند

 !.و  متاسفانه بی جواب مانده است ما بارها از احمد همبوشی درخواست معجزه کردیم

 

                                                           
 النجف األشرف -منشورات المکتبة الحیدریة ومطبعتها  -122ص-1ج-وقالشیخ الصد-علل الشرائع 92
 قم -مؤسسة المعارف اإلسالمیة  -380ص-3ج-الشیخ الکورانی-معجم أحادیث اإلمام المهدی ) ع ( 93
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 نقل می کند:کورانی در کتاب دجال بصره  شیخ علی

آمده و از من خواستند تا به  روزی تعدادی از انصار احمد دجال نزد من

 دعوت یماني امام احمد الحسن ملحق شده و جزو یاران وی باشم.

 !.فورا از آنها درخواست معجزه کردممن 

 گفتند چه معجزه ای؟

اینکه آریل شارون را بکشيد و وقبل از قتلش بگویيد کِي و به چه » گفتم:

 !«؟نحوی کشته مي شود

استه و با عراق تماس گرفتند برای مذاکره با رخآنها که حيران مانده وبودند ب

 احمد بصری.

 !.و به من گفتند فردا خبر مي دهيم پس از مدتي صحبت با تلفن برگشتند

 فردا روز نزد من آمدند و اینگونه گفتند:

امام احمد الحسن فرمودند پدرم امام زمان به من فرمود که فعال اجازه نداریم »

 94!«.شارون را بکشيم

 

شیخ کورانی » :تر اینکه یکی از انصار احمد بصری چند ماه قبل به اینجانب گفت جالب

 «حال دیدید که وی را ما کشتیم؟!! گفته بود امام احمد الحسن شارون را بکشد!

احمد همبوشی درخواست  مرگ شارون از حال آنکه شیخ کورانی تقریبا سی ماه قبل از

سال و نیم سکوت، با مرگ اتفاقی شارون نطقش  معجزه کرده بود ولی این دجال بعد از دو

بماند که نحوه مرگ شارون و اعالن مرگ  باز شد و اینچنین ادعاهای مضحکه آمیز کرد.

 ش نیز جزو شروط بود.!نوی قبل از کشت

 شبهه

احمد بصری برای اینکه بخواهد برای خود معجزه ای ثبت کند از سر خباثت ذاتی و 

بر مکان دقیق قتعیین را اثبات معجزه ی خود  ،تکب شدهفقر علمی اشتباه بزرگی مر

ر الزمان بر که بر همه هستی مخفی مانده است و فقط مهدی آخ حضرت زهراء سالم اهلل علیها 

  ، قلمداد نمود.علم داردآن قبر و مکان 

                                                           
 59ص-علی کورانی عاملی -دجال البصرة 94
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 این دجال بی آبرو می گوید:

بر فاطمة وأول معجزة أظهرها للمسلمين وللناس أجمعين هو أني أعرف موضع ق

على أن قبر فاطمة )ع( مغيب ال  95)ع( بضعة محمد )ص(, وجميع المسلمين مجمعين

یعلم موضعه إال اإلمام المهدی )ع(, وهو أخبرني بموضع قبر أمي فاطمة )ع( 

وموضع قبر فاطمة )ع( بجانب قبر األمام الحسن )ع( ومالصق له وکأن األمام 

 .ع ( الحسن المجتبى )ع( مدفون في حضن فاطمة )

اولين معجزه ای که بر مسلمين و مردم آشکار مي کنم این است که من مي »

همه مسلمين  !.فاطمه عليها السالم کجاست ،دانم مکان قبر پاره ی وجود پيغمبر

 کجاست. نميداند این قبر)ع( جز مهدیع دارند که قبر فاطمه مخفي است واجما

 .کجاستده است که قبر مادرم زهراء حال وی بمن خبر دا

(و چسبيده به آن است بگونه ای که در بقیعقبر فاطمه در کنار قبر امام حسن)

 96«!.انگار حسن مجتبي در دامان حضرت زهراء دفن گشته است

 جواب

بنگرید بی حیایی دجال بصره را که برای اثبات امامت دروغین و یمانیت کذب خود از 

می کند  ادعا نمودهک دروغ خود ا مستمسَحضرت زهراء مایه گذاشته و سیدة نساء العالمین ر

 !.سال است مخفی مانده را وی اظهار کرده است قبر آنحضرت که صدها

یی که نبی اکرم در حق اهل بیت علیهم السالم فرموده اند:أللهم وال من ما از آنجاا

خداوند این دجال را بدست  ،منصور من نصرهم و مخذول من خذلهمواالهم و عاد من عاداهم 

زیرا از اساس قبر حضرت زهراء طبق روایات شریفه اهل بیت علیهم  .ودش رسوا ساختخ

 .و نه در بقیع است السالم داخل مسجد نبی اکرم و  در محدوده روضه رضوان

 در این مورد دو نقل وجود دارد:

عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله : ما بين  -1

بری روضة من ریاض الجنة ومنبری على ترعة من ترع الجنة الن قبر قبری ومن

                                                           
بکار برد زیرا صیغه ی جمع فاعلی است ولی وی بحسب لهجه شایع  "مجمعون"اینهم از شاهکار های احمد بصری در تکلم بزبان عربی است.! وی اینجا باید  95

 را بکار می برد. "مجمعین"اهالی عراق همان جمع غلط 

96 zahra-376sayed/-http://almahdyoon.org/bayanat 

 

http://almahdyoon.org/bayanat-sayed/376-zahra
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فاطمة صلوات اهلل عليها بين قبره ومنبره وقبرها روضة من ریاض الجنة وإليه ترعة 

 من ترع الجنة

و من مابين قبر  از امام صادق عليه السالم روایت است که نبي اکرم مي فرمود: »

 ست و آبراهي از آبراه های بهشتي.منبر من روضه ای از باغهای بهشتي ا

زیرا قبر فاطمه عليها السالم بين قبر و منبر نبي اکرم است   سپس امام مي فرماید:

 97«واین قبر زهراست که باغ بهشتي و آبراه بهشت است.

 

أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ) ع ( عن قبر فاطمة فقال :  -2

 بنو أمية في المسجد صارت في المسجد .دفنت في بيتها ، فلما زادت 

درمورد قبر فاطمه الزهراء عليها السالم پرسيدم  رضاراوی مي گوید از امام  »

پس فرمود: در خانه خودش دفن شد و زماني که در زمان بني أميه مسجد توسعه پيدا 

 98«قبر درون مسجد قرار گرفت. کرد،

 

بین این دو روایت اثبات  جمع از می کند حال آنکه شیخ صدوق سخن دوم را تصحیح

می شود قبر حضرت زهراء علیها السالم درون خود مسجد است و  قریب به دویست متر با 

 !.قبر امام حسن مجتبی علیه السالم فاصله دارد

 ؟کاطع راستگو هستند یا احمد همبوشی )علیهما السالم(رضاحال امامان صادق و 

 !.یک ادعاست نه یک معجزه باید اشاره گردد که این سخن همچنین

زیرا فردی دیگر نیز می تواند فردا روز ادعای واهی کرده بگوید برای اثبات امامت 

دیگری سخن از  !.خود اعالن می کنم قبر حضرت زهراء علیها السالم کنار مسجد شجره است

 لیه السالم می کند و الی آخره...دفن در أبیار علی ع

می کند همه فرق مسلمین  ابصری در این بیان خود ادعهمبوشی جالب تر اینکه احمد 

 ارند که قبر حضرت زهراء مخفی است:بال إستثناء شک ند

)ع( مغيب ال یعلم موضعه إال اإلمام لمسلمين مجمعين على أن قبر فاطمةوجميع ا

 المهدی )ع(

 !.حال آنکه اهل تسنن هیچگاه چنین ادعایی نکرده اند

                                                           
 مؤسسة النشر اإلسالمی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة -267ص-شیخ صدوق-معانی األخبار 97
 النجف األشرف -مطبعة الحیدریة  -139ص-3ج-إبن شهر آشوب المازندرانی-مناقب آل أبی طالب 98
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سال پیشتر گفته ومدعی شده  هالط احمد همبوشی را صدبلکه آنها دقیقا همان سخن غ

 اند قبر حضرت زهراء کنار قبر امام حسن مجتبی است.

 حال امام مجتبی می گوید: حابن عبدالبر القرطبی در ترجمه وشر

 ودفن إلى جنب أمّه فاطمة رضي اهلل عنها

 99« وی در کنار مادرش فاطمه صلوات اهلل عليها دفن شد. »

 می گوید: شمدفنباعبد اهلل الحسین علیه السالم وبلی در رابطه با سر بریده أحن إبن عماد

 الصحيح أن الرأس المکرم دفن بالبقيع إلى جنب أمه فاطمة

در کنار مادرش فطمه در بقيع  - امام حسین -صحيح این است که رأس مکرم »

 100« دفن شد.

وصیت می حضرت کند که آن سن علیه السالم ذکر میإبن عساکر شافعی روایتی از امام ح

 کند وی را در بقیع در کنار مادرش زهراء دفن کنند.

 101ادفنوني إلى جنب أمي فاطمة بالبقيع .

 زرندی حنفی در مورد امام حسن می نویسد:

 ، وکان قد أوصى بذلكجنب أمه فاطمة )عليها السالم( فحفر له بالبقيع إلى

ادرش عليها السالم باشد و این برای او قبری در بقيع حفر گردید که کنار م »

 102« وصيت خود امام حسن عليه السالم بود.

حتی وقتی از سایت اسالم وب استفتاء می شود که قبر حضرت زهراء علیها السالم 

 اینگونه جواب داده می شود: ،کجاست

 عليه اهلل صلى اهلل رسول بنت وأرضاها عنها اهلل رضي الزهراء فاطمة السيدة فإن

 لحوقا أهله أول وهي بأشهر، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بعد بالمدینة ماتت وسلم

 البقيع. في ودفنت به،

پس حضرت زهراء سالم اهلل عليها دختر رسول اهلل صلي اهلل عليه وآله وسلم  »

بعد از چند ماه از وفات رسول اهلل در مدینه از دنيا رفت؛ وی اولين کسي بود که از 

 103« پيوست و در بقيع دفن شد. اهل بيت به پيغمبر

                                                           
 لبنان -بیروت  -دار الجیل  -392ص-1ج-االستیعاب 99

 بیروت –دار إحیاء التراث العربی  -67ص-شذرات الذهب فی أخبار من ذهب 100
 بیروت –مؤسسة المحمودی للطباعة والنشر  -219ص-ابن عساکر-ترجمة اإلمام الحسن ) ع ( 101
 مکتبة اهل البیت-80ص-معارج الوصول 102
103 103278?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=103278
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که برای مهم جلوه دادن ادعای  استاحمد همبوشی  اکاذیب دیگر از یدروغ این هم

و نه از تسنن  خود جو سازی می کند مبنی بر اینکه هیچ یک از فرق اسالمی نه از تشیع

 !.کجاستادعا نکرده اند که مکان قبر حضرت زهراء علیها السالم را 

دفن در  ناصحیحهمین ادعای  هزار سال قبل از احمد الکاطعامه حال آنکه علمای ع

 بقیع در کنار امام حسن مجتبی علیه السالم را مطرح کرده اند.

 حال آیا باز هم احمد بصری امام است و مهدی و یمانی؟

امامی که دو امام معصوم علیه وی سخن می گویند و  خود نیز عالوه بر اشتباه خود در 

 فرق مسلمین دروغ می بندد؟ کان بهتعیین م

 سخن گفتن امام معصوم بتمامی زبان ها -ب

 دومین ویژگی امام معصوم من عند اهلل این است که خداوند در وجود وی علم به همه

گیاهان و اشجار را قرار می دهد و این بسند صحیح از امام  لغات عالم وحتی زبان حیوانات و

 معصوم به ما رسیده است.

روایتی که ذکر خواهیم کرد فرازهای متعددی دارد که می خواهیم به یکی از البته این 

 مهم ترین آنان اشاره کنیم.

ف االمام ؟ عن أبي بصير قال : قلت ألبي الحسن عليه السالم :جعلت فداک بم یعر

، ثم قال لي : یا أبا محمد أعطيك عالمة یکلم الناس بکل لسان .... قال : فقال : بخصال:

تقوم فلم ألبث أن دخل علينا رجل من أهل خراسان ، فکلمه الخراساني قبل أن 

بالعربية فأجابه أبو الحسن عليه السالم بالفارسية فقال له الخراساني : واهلل جعلت فداک 

: سبحان اهلل إذا ننت أنك ال تحسنها، فقالما منعني أن أکلمك بالخراسانية غير أني ظ

: یا أبا محمد إن االمام ال یخفى عليه ك ثم قال لين أجيبك فما فضلي عليکنت ال أحس

کالم أحد من الناس وال طير وال بهيمة وال شئ فيه الروح ، فمن لم یکن هذه 

 الخصال فيه فليس هو بإمام.

به امام کاظم عليه السالم گفتم فدای تو گردم امام به چه  ابوبصير مي گوید: »

 چيزی شناخته مي شود؟

 به هر زباني مي تواند سخن بگوید. با مردم امام فرمود:

سپس به من فرمود:آیا ابا محمد مي خواهي عالمتي به تو عطا کنم قبل از اینکه 

 از اینجا برخيزی؟
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پس ساعتي نگذشته بود که مردی از اهالي خراسان وارد شد و شروع کرد با 

 داد!پس امام جواب وی را بزبان فارسي  امام عليه السالم بزبان عربي حرف زدن!

فدایت شوم؛وهلل قسم عربي حرف زدنم هيچ دليلي  پس خراساني عرض کرد:

 نداشت جز اینکه احساس کردم نمي تواني بخوبي فارسي سخن کني.

اگر نمي توانستم بخوبي بزبان فارسي سخن کنم چه  سبحان اهلل! امام فرمود:

 ای أبا محمد :پس امام برگشته به من فرمود برتری از برای من نسبت به تو مي بود؟

است که سخن احد الناسي بر وی مخفي نمي ماند و نيز  همانا امام آني )ابوبصير(

پس هر او که چنين  پرندگان و چهارپایان و هر آنچه در وجود وی روح است.

 104«نباشد امام نيست.

با  آنچه که بالی جان احمد بصری شده است این است که شیعیان بارها خواسته اند

 !ولی خبری از احمد بصری نبوده است. ،دننی به چند زبان مناظره کمبوشاحمد ه

در مسنجر پالتاک علنا اعالم کرد که حاضر است با  «ندای شیعه» دینی اتاق گفتگوی

 و قبرسی ییالو عربی و فارسی و انگلیسی و مااحمد بصری در یک شب به زبانهای ترکی 

تابه حال بی پاسخ « ندای شیعه»دینی د ولی این ادعای مبارک اتاق گفتگوی مناظره کن

 خواهد ماند!قطعا تا ابد مانده و 

زمانی که احمد بصری حتی عربی حرف زدن را در عین حالی که متولد بصره است بلد 

نیست چطور می تواند اراده مناظره با شیعیان به چند لغت را در وجود خود پرورش و 

 تدریب دهد؟

قرائت قرآن وی هنوز هم در شبکه های اجتماعی آیا واقعا احمد بصری که غلطهای 

و  شعوب  بحارمی تواند ادعا کند که زبان اشجار و وحوش و  ،همانند یوتیوب موجود است

 و قبائل را می فهمد؟

 

 

                                                           
 طهران -دار الکتب اإلسالمیة  -285ص-1ج-شیخ ابو جعفر کلینی-الکافی 104

 أصفهان -مکتبة االمام أمیر المؤمنین علی)ع(العامة-133ص-2ج-الشیخ المحدث الفیض الکاشانی-الوافیرک: 

 طباعة والنشر فی مؤسسة البعثةمرکز ال -337ص-إبن جریر الطبری الشیعی-دالئل االمامةرک: 

 لبنان –بیروت  -دار المفید للطباعة والنشر والتوزیع  -225ص-2ج-الشیخ المفید-أإلرشادرک: 
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 إخطاءات عربی احمد همبوشی بصری

را « رؤیا»است وقتی واژه  موجود که در سایت وی قصة اللقاءقضیه  در احمدالکاطع

 را بکار می برد.«! رؤیات»و  غریب:  د واژه عجیبجمع می کن

 !.وی احادیث ائمه علیهم السالم و نبی اکرم را از روی خود حدیث هم غلط می خواند

وقتی می خواهد روایت امام  105الی طلبة الحوزات در سخنرانی خود تحت عنوان النصیحة

واژه رسول را  ،«اهلل سولَ ری رَ أن یَ  ن أرادَ مَ »صادق علیه السالم که در ابتدای آن می فرماید:

ه هست و بایستی منصوب قرائت بِ می خواند حال آنکه رسول اهلل در این روایت مفعولٌ بِجَر

 .ولی وی رسولِ اهلل می خواند «اهلل ََرسول» گردد:

همچنین در قرائت قرآن نیز خطاهای متعددی از وی دیده می شود بعنوان مثال وقتی 

د فی سبیل اهلل را می خواند هاآیه ج ،ه طلبه های حوزه علمیه داشتدر همان خطابه ای که ب

 خطای نحوی وی آشکار می گردد.

. را قرائت وَالَِّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَِّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَِّ اللَِّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ آیه کریمه:  او

 106!.ی کندمی کند در حالی که سُبُلَنَا را سُبُلُنا تالوت م

 به و منصوب است. در حالی که این واژه مفعولٌ

 ،استوی حتی بلد نیست سوره کوثر که هر بچه شش هفت ساله نیز قرائت آن را بلد 

لربک می خواند که این یعنی خداوند  یفَصَلّ را  فَصَلِِّ لِرَبِِّكَ وَانْحَرْ: بطوری که آیه .بخواند

 قرار داده و این حقیقتا خجالت آور است.پیغمبر خود را با لفظ مؤنث مورد خطاب 

که در آن علی رغم  برای شنیدن تعدادی از موارد مذکوره به این خطبه مراجعه کنید

خواندن متن از روی نوشته ای معیّن از قبل باز هم اشتباه متعدد در کالم وی در آیات و 

 :روایات دیده می شود

http://almahdyoon.org/khetabat-sayed?showall=&start=3 

عربی سخن کند و آیات حال حقیقتا اینچنین شخصی که از روی متن نیز  نمی تواند ب

 بخواند واقعا می تواند حجت معصوم و بی همتای الهی بروی زمین باشد؟قرآن را 

                                                           
 از دقیقه شش الی هفت 105
 4الی  3از دقیقه  106

http://almahdyoon.org/khetabat-sayed?showall=&start=3
http://almahdyoon.org/khetabat-sayed?showall=&start=3
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ری خود را بزحمت سخن می کند و قادر نیست عربی آیا اینچنین شخصی که زبان ماد

همه  می تواند همه لغات هستی و ،را تمام و کمال و بحسب قواعد معینیه عربی تکلم کند

 ألسُن بشریت و عالم روح را بلد باشد؟

اگر قرار بود امامان به زبان های متعدد واقف نباشند و در وجود آنان این علم نبود 

 م کاظم ذکر کردیم چه معنایی دارد؟پس روایتی که از اما

 یا این روایت از اباصلت هروی چه مفهومی دارد:

 وکان بلغاتهم الناس یکلم عليه السالم الرضا کان:  قال الهروی الصلت أبي عن

 لسان ولغة بکل وأعلمهم الناس أفصح واهلل

ی امام رضا با مردم به زبان خودشان سخن مي گفت؛ وهلل و اباصلت مي گوید:» 

 «فصيح تر از همه مردم بود و از همه آنان بر تمامي زبان ها و لغت ها عالم تر بود.

 ! اختالفها اللغات على بهذه معرفتك من العجب إني اهلل بن یا:  یوما له فقلت

پس روزی گفتم:ای پسر]رسول[ اهلل من از معرفت وآشنایي تو به تمامي لغات » 

 «هستم!! و زبان ها با همه فرق هایش در تعجب

 وهو قوم على حجة اهلل ليتخذ کان وما خلقه على اهلل حجة أنا الصلت أبا یا:  فقال

!  ؟ الخطاب فصل أوتينا:  عليه السالم المؤمنين أمير قول بلغك ما أو لغاتهم یعرف ال

 . اللغات معرفة إال الخطاب فصل فهل

اند حجتي را ای اباصلت من حجت خدا بر مردم هستم و خدو پس امام فرمود: »

بر قومي برنميگيرد در حالي که زبان آن قوم را نمي داند؛ مگر حدیث أمير المومنين 

پس آیا فصل الخطاب به ما فصل الخطاب داده شده است؟  عليه السالم به تو نرسيد:

 107«جز همين معرفت به همه زبان هاست؟

لسالم سخنانی أسف بار انصار احمد الکاطع در قبال این ادله سامیه از اهل بیت علیهم ا

 بزبان می آورند که عناد آنان با اهل بیت علیهم السالم را بیشتر نشان می دهد.

 :قوال اهل بیت دو شبهه مطرح می کنندا ردآنها در 

 خود ائمه معصومین قرآن را غلط می خواندند!شبهه اول: 

امام علیه السالم آنها به این روایت استناد کرده می گویند وقتی مردم غلط های قرآنی 

 امام سخن آنها را پس می زند: ،را می گیرند

                                                           
 روتبی - للمطبوعات األعلمی مؤسسة -251ص-2ج-باب معرفته علیه السالم بجمیع اللغات-شیخ صدوق-عیون أخبار الرضا 107
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عن محمد بن مسلم قال : قرأ أبو عبداهلل ) عليه السالم ( ولقد نادینا نوحا قلت : 

 (لعربية ، فقال:)دعني من سهککمفداک لو نظرت في هذا أعني ا نوح ! ثم قلت : جعلت

ليه السالم آیه را اینگونه خواند: ابا عبد اهلل الصادق ع محمد بن مسلم مي گوید: »

 وَلَقَد َناَدینَا ُنوحاً.

 «نوحٌ! اگر به قاعده عربي نگاه کنيد...»من گفتم:

 108««مرا از این سخنان آزار دهنده خالص کن.»پس امام فرمود:

 جواب

ه هالک آئین خود در آن عجیب است انصار احمد الکاطع بروایاتی متمسک می گردد ک

 .!نهفته است

را از سوره صافات بیان می کند  قرائت دومن روایت امام صادق علیه السالم گونه در ای

نوح واژه پس ینا آمده است، و در این جا چون نادَ ـنا نوحاولقد نادَیـ به این نحو که:

 . یعنی امام دقیقا قواعد عربی را راعی بوده است.نوحاً  به است و باید منصوب باشد: مفعولٌ

که متوجه نحوه قرائت امام علیه السالم نگردیده است می گوید:نوٌح  ولی محمد بن مسلم

صحیح است حال آنکه سخن امام علیه السالم از لحاظ قواعد عربی درست است نه سخن 

را مطرح نموده است و با گذشت از  نوع دوم از قرائت امام علیه السالم مسلم.محمد بن 

 صحیح است. ،ایت کردهعکه امام رباز هم قواعد عربی  ،بررسی سندی این روایت

ذکر گردیده است که « نادانا نوحٌ»در مصباح المجتهد نیز قرائت معروفه این آیه یعنی 

این خود نشانگر این است که ائمه بقرائت معروفه قرآن ملتزم بوده اند ولی حتی در ذکر و 

حتی قرائت  همبوشیحال آنکه احمد  ز قواعد عربی را رعایت کرده اند.بیان قرائات شاذة نی

 !.می کندتالوت متواتره را نیز اشتباه 

خوشخوشان به ر فقر علمی ست علیه احمد بصری که از ساساس روایتی پس این روایت از

 این روایت می شوند و یخربون بیوتهم بأیدیهم و أیدی المؤمنین.

 بی ارزش بودن نحو عربی نزد ائمه علیهم السالمشبهه دوم: 

وشی ادعا دارند که ائمه علیهم السالم پیروان قواعد نحوی را افرادی انصار احمد همب

 لغو گرا و  متروک می دانند و تدقق در متون عربی و نحو لغت عرب را مهم نمی دانند.

                                                           
 بیروت –مؤسسة آل البیت )ع( إلحیاء التراث  -280ص-4ج-الشیخ النوری الطبرسی-مستدرک الوسائل 108
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 ه آنها این روایت است که امام می فرماید:ما یتوسل بِ

بية یحرفون : أصحاب العر( عن عبد األعلى قال :قال أبو عبد اهلل ) عليه السالم

 الکلم عن مواضعه

اصحاب لغت عربي کالم  امام صادق عليه السالم فرمودند: عبد األعلي مي گوید: »

 109«ها را از مکان های اصلي اش تحریف مي کنند.

 جواب

به در این روایت منقوله آنکسانی را ذمّ می کند که  امام علیه السالمآنچه بایستی گفت 

ده و موجب تحریفاتی در بطن و تفسیر و حتی لفظ آیات می بقرآن دستبرد زسم علم لغت، ا

 شوند و نمونه های آن خاصه در مذهب اهل تسنن فراوان است.

بعنوان مثال مجاهد المکی که از اصحاب العربیة و ملقب بامام المفسرین نزد اهل تسنن 

 !.است اعتقاد داشته است سوره بقره کوچک تر از سوره احزاب است

األحزاب مثل أبو نعيم الفضل بن دکين ،قال حدثنا سيف ،عن مجاهد، قال:کانت 

 110سورة البقرة أو أطول

نیز احمد بن حنبل إمام الحنابلة از إبن عباس نقل می کند که وی اعتقاد داشت نویسنده 

در نوشتن قرآن اشتباه کرده است و یتبیِن را ییأس نوشته است حال آنکه قرائت  مصحف

أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَِّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَِّهُ نقل ائمه معصومین علیهم السالم همان  صحیح طبق

 است. لَهَدَى النَِّاسَ جَمِيعًا

عن هذه اآلیة : أفلم یيأس الذین  -احمد بن محمد بن حنبل-سألت أبا عبد اهلل

أما ابن عباس فکان یقول  :هدى الناس جميعاً وکيف تقرأ؟ قالآمنوا أنْ لو یشاء اهلل ل

: أخطأ الکاتب ، إنما هي أفلم یتبين الذین آمنوا ثم قال : ال أعلم لها معنى في کتاب 

 111اهلل عز وجل : یيأس

 نیز ابن تیمیه حرانی ناصبی می نویسد:

                                                           
 بیروت –مؤسسة آل البیت )ع( إلحیاء التراث  -280ص-4ج-الشیخ النوری الطبرسی-مستدرک الوسائل 109
 مؤسسة قرطبة - 21شرح حدیث-275ص -4ج-ابن عبد البر–التمهید فی شرح الموطأ  110
 / المکتب اإلسالمی/ بیروت 101ص - 2ج -ائل اإلمام أحمد بن حنبل بروایة إسحاق بن إبراهیم النیسابوریمس 111
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أَفَلَمْ ييئس الَّذِينَ )) أنکر بعضهم حروف القرآن مثل إنکار بعضهم قوله : 

وََقضَى ))هي ) أولم یتبين الذین آمنوا( ، وإنکار اآلخر قوله : ، وقال إنما  ((آمَنُوا

 ، وقال إنما هي : ) ووصى ربك (((  رَبُّكَ أَالَّ تَعْبُدُوا إاِلَّ إِيَّاهُ

أَفَلَمْ همانند انکار این آیه  بعضي از آنها حروفي از قرآن را منکر مي گشتند؛ »

حيح است: أولم یتبين الذین آمنوا و و مي گفتند اینچنين ص ييئس الَّذِينَ آمَنُوا

بلکه صحيح  وَقَضَى رَبُّكَ أاَلَّ تَعْبُدُوا إاِلَّ إِيَّاهُدیگری مي گفت این صحيح نيست که: 

 112«این است که مي گوید: ووصى ربك.

 و نمونه های فراوانی که بدلیل شأنیت قرآن بر آن اشاره ای نمی گردد.

اصحاب آن دسته از امام علیه السالم نسبت به فلذا برداشت صحیح از این روایت قدح 

 العربیة است که در کالم خدا نظر داده و سخنی مغایر با سخن الهی می گویند.

حال آنکه احمد بصری مخالف آن قرائتی می خواند که خود امام معصوم علیه السالم 

ط در تالوت کرده است و حقیقتا خجالت آور است که وی امام معصوم خود را هم مخلو

و افرادی بکند که جرح و قدح در قرآن می کنند و این مسئله ای است که احمد بصری 

 یاران وی از آن غافل بوده اند.

 نحو و لغت عرب در کالم معصومین

همیّت و تالش ائمه برای ثبت قاعده ای مهم  ،آنچه که فرا تر از همه این مطالب است

تا بوده تالش کرده اند  شیعه ائمه بوده است.ان عربی در بین شیعیان بعنوان یادگیری زب

که خداوند با  زیرا زبان عربی همان زبانی است ؛شیعیان خود را بر لغت عربی ترغیب کنند

 همتای خود پیغام فرستاده است. آن زبان بر نبی بی

 .در این باب روایاتی را متذکر می شویم

 عربيته .: تعلموا القرآن بقالصلى اهلل عليه وآله ( الرسول ) -1

 113« قرآن را بهمان زبان عربي اش بياموزید. پيغمبر فرمود: »

 قال اإلمام عليه السالم: تعلَّموا العربيّة فإّنها کالم اهلل الَّذی کلَّم به خلقه -2

                                                           
 سعودیهال-الریاض – 492ص - 12ج-مجموع فتاوى ابن تیمیة  112
 مؤسسة النشر اإلسالمی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة -139ص-7ج-الشیخ علی النمازی -مستدرک سفینة البحار 113

 مؤسسة النشر اإلسالمی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة -345ص-شیخ صدوق-معانی األخباررک: 
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امام معصوم عليه السالم فرمود:لغت عربي را یاد بگيرید زیرا این کالمي است که  »

 114«فته است.خدواند بواسطه آن با بنده خودش سخن گ

 : أعرب القرآن فإنه عربيبي عبد اهلل ) عليه السالم ( قالعن أ -3

 115«.عربي است زبان، قرآنزبان ربي بخوان که قرآن را بع فرمودند: امام صادق »

 : نحن قوم فصحاء إذا رویتم عنّا فأعربوهقول الصادق عليه الساّلم -4

زماني که از ما  است؛ما ائمه زبانمان فصيح  امام صادق عليه السالم فرمود: »

 116«کنيد عربيت زبان را رعایت کنيد. روایتي نقل مي

 النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله القائل : إنّي أفصح من نطق بالضّاد -5

را  «ض»من فصيح ترین عرب زباني هستم که مي تواند لفظ  پيغمبر مي فرماید: »

 117«تلفظ کند.

زبان عربی و التزام اهمیت م داللت بر همه این روایات و اقوال معصومین علیهم السال

عرب را چه در قرائت قرآن و چه در روایت احادیث اهل بیت و چه در  و نحو بلغت

محاورات اثبات می کند حال آنکه احمد الکاطع نه می تواند قرآن را صحیح بخواند و نه 

 !.بزبان مادری خویش سخن بگوید حتیحدیث اهل بیت را درست نقل کند و نه 

 میت نحو از دیدگاه قرآناه

 دارد. خود داللت بر التزام بنحو عربیآیات قرآن و ادبیات قرآنی 

 خداوند در قرآن کریمش می فرماید:

وَأَذَانٌ مِِّنَ اللِّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَِّاسِ يَوْمَ الْحَجِِّ األَكْبَرِ أَنَِّ اللِّهَ بَرِيءٌ مِِّنَ 

 الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ 
آیات[ اعالمى است از جانب خدا و پيامبرش به مردم در روز حج اکبر و ]این  »

 «که خدا و پيامبرش در برابر مشرکان تعهدى ندارند واز آنان بيزارند.

اللِّهَ بَرِيءٌ مِِّنَ الْمُشْرِكِينَ  قرائت بکنیم یعنی: سولَهرَ را  رَسُولُهُ حال اگر در این آیه واژه 

 !خود بیزار است. پیغمبر ازخداوند از مشرکین وشود:معنای آیه چنین می  لَهُوَرَسُو

                                                           
 مؤسسة النشر اإلسالمی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة -257ص-شیخ صدوق-الخصال 114
 طهران -دار الکتب اإلسالمیة  -615ص-2ج-شیخ ابو جعفر کلینی-الکافی 115
 قم  -مؤسسة المعارف اإلسالمیة  -395ص-2ج-الشیخ حسین البروجردی-قیمتفسیر الصراط المست 116
 .398ص -همان 117
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و باید السالم حجت باطنة الهی است باید فلذا بحسب عقل که طبق حدیث امام کاظم علیه 

 نسبت به قواعد نحوی لغت عرب واقف و ملتزم باشیم.

جالب اینکه وقتی امام زمان علیه السالم می خواهد کذب جعفر کذاب نسبت به دعوی 

خطاء در لغت عربی  هن مورد استفاده کرده و جعفر را بعلنی کند دقیقا از همی امامت را

 118معرفی می کند.

 امام از جانب خداوند عصمت دارد -ج

 و عبث.صوم است از غفلت وگناه ولغواین است که وی مع معصومهای امام از دیگرویژگی

المات فمنها أن یعلم قال أمير المؤمنين عليه السالم : واالمام المستحق لإلمامة له ع

أنه معصوم من الذنوب کلها صغيرها وکبيرها... وال یسهو وال ینسى ، وال یلهو بشئ 

 من أمر الدنيا

امام مستحق امامت دارای عالماتيست  أميرالمومنين عليه السالم مي فرماید: »

ازجمله اینکه وی نسبت به هرگناهي چه بزرگ و چه کوچك عصمت دارد و نيز سهو 

 119«ان ندارد و بچيزی از أمور دنيوی فریفته نمي گردد.و نسي

 حال آیا واقعا احمد همبوشی کاطع دارای عصمت است؟

 در زمینه سند حدیث وصیت اشتباه یا دروغ وی را ثابت کردیم.

 در زمینه لغت عربی چندین و چند اشتباه و سهو وی را متذکر گشتیم.

ا السالم اثبات کردیم که وی ابتدا به مهم تر از همه پیرامون قبر حضرت زهراء علیه

ر قب داعتقاد دارن ادعا می کند همه مسلمین جهان متفقاً  بسته،جماعتی از مسلمین دروغ 

ان اهل در حالی که چندین و چند قول از علمای مسلم .ستحضرت زهراء علیها السالم مخفی

 در بقیع.( )سفاق نظر دارند بر دفن حضرت زهراءگی اتتسنن ارائه دادیم که جمل

ائمه علیهم السالم  کهنیز اشتباه احمد همبوشی را در زمینه تعیین محل قبر اثبات کردیم 

ولی احمد همبوشی آن را بر خالف  هستندداخل مسجد النبی  دفن آنحضرت درمتذکر 

 در بقیع رهنمون می گردد.لیهم السالم خارج از مسجد نبوی وروایات آل محمد ع

                                                           
 قم المقدسة -مؤسسة المعارف اإلسالمیة  -287ص-الشیخ أبوجعفر الطوسی-الغیبة 118
 لبنان -بیروت  -مؤسسة الوفاء  -164ص-25ج-عالمه مجلسی-بحار األنوار 119
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ت و خزعبالت دیگری که از وی در زمینه حدیث منتسب بوصیت نیز دروغ ها و اتهاما

 آیا اینچنین شخصی و شخصیتی می تواند عصمت داشته باشد؟ و قبلتر بیان نمودیم.

 امام دارای سالح و وصیت ظاهره است -د

 برمی دارد:دیگری از خصال و خصائص األئمة امام صادق علیه السالم پرده  کالم 

قلت ألبي عبد اهلل عليه السالم :ما الحجة على المدعي لهذا  عن عبد األعلى ، قال :

األمر بغير حق ؟قال : ثالثة من الحجة لم یجتمعن في رجل إال کان صاحب هذا األمر 

 ویکون عنده سالح رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله . :أن یکون أولى الناس بمن قبله .

امة والصبيان : دینة سألت العویکون صاحب الوصية الظاهرة ، الذی إذا قدمت الم

 : إلى فالنإلى من أوصى فالن؟ فيقولون

چه حجتي بر آني که بدروغ ادعای أمر  از امام پرسيدم: عبدالعالي مي گوید: »

 امامت مي کند داریم؟

سه حجتي که در احد الناسي جمع نمي گردد مگر  امام صادق عليه السالم فرمود:

 آنکه صاحب امر امامت باشد:

 برترین مردم باشد نسبت به شخص قبل از خود.-الف

 نزد وی سالح نبي اکرم بوده باشد.-ب

وی دارای وصيت آشکار باشد.آنگونه ای که اگر  وقتي به شهر رفته از پير -ج

 120«به فالن شخص. فالني به چه کسي وصيت کرد؟پس بگویند: و خردسال سوال کني:

 

همبوشی از امام زمان بگونه ای که کجاست وصیت ظاهری احمد  با توجه به این سخن

امامت احمد الکاطع را  ،حتی بچه ای خردسال هم از آن سخن امام زمان علیه السالم

 استنباط و استنتاج کند؟

چرا در کل موسوعه تبلیغی احمد همبوشی فقط یک روایت از امام زمان عجل اهلل فرجه 

 نگردیده اند؟ الشریف در باب وصیت ظاهری وی بر امامت احمد بصری ذکر

اگر واقعا احمد همبوشی امامتی و وصایتی دارد به چه دلیل از امام معصوم قبل تر خود 

اگر می  ارائه نمی دهد؟ قطعی الصدوروصیت آشکار  علیه السالم صاحب الزمانیعنی جناب 

پس به چه حقی  می گوییم !گویند امام زمان هنگام وفاتش این وصیت را اعطا خواهد کرد

                                                           
 قم المقدسة -مدرسة اإلمام المهدی )ع( -138ص-علی بن بابویه القمی-اإلمامة والتبصرة 120
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وصیت آشکار تبلیغات را شروع کرده و منکرین وصیت وی را جهنمی و ضد والیت  قبل از

 علی بن ابی طالب علیهما السالم حکم داده اند؟

نبود و جدای از مسائل  همبوشیدر حدیث وصیت دیدیم که هیچ داللت خاصی بر احمد 

 بصری نداشت. اسماعیل بن سندی، هیچ نصی از آن روایت دالّ بر وصایت احمد

نشانگر  «: إلى من أوصى فالن ؟ فیقولون : إلى فالن»ین فقره از حدیث که امام فرمودا

 این است که امام قبلی باید بر امام بعد از خود وصیت کند.

حال احمد چطور می تواند آن وصیتی که از پیغمبر رسیده است را به نام امام زمان علیه 

 !.اهلل اعلم السالم نشر داده و خود را بزور در آن جای دهد

 سالح رسول اهلل

هر امامی باید و باید که دارای سالح نبوی بوده باشد و این مطلب اشاره کردیم که 

همانطور که در الخصال صدوق  .است ه متواتر و متفق علیهکمستفیض بلتقریبا می شود گفت 

 و الکافی کلینی و بصائر صفار و غیره روایات متعددی در این باب آمده است.

یز بایستی اشاره کرد که سالح بتأویل از علم و حکمت نیست بلکه حقیقتا سالحی ن 

طبق روایت صحیح السندی که در بصائر  جنگی است که ائمه معصومین دارای آن بودند

 آمده است که بجهت عدم اطاله کالم آن را نقل نمی کنیم. 194الدرجات صفحه 

چرا یک عکس یا فیلم از  ح نبوی؟کجاست آن سالکه حال می پرسیم از احمد بصری 

 خود در حالی که بسالح نبوی مجهز گردیده است ضبط و نشر نمی کند؟

همه این مواردی که ذکر شد گوشه ای از مطالبی است که می توان در زمینه امامت 

 ـار امامت مدعیان را در آن سنجید.عالمات اإلمام مطرح کرده و عی شناسی شیعی و

 نتیجه

بوده است و اگر واقعا ی پایدارترین ویژگی های هر امامین و یکی از اعجاز بهتر-1

آن را اعجاز  و زمان کنونی احمد همبوشی ادعای امامت دارد باید معجزه ای که عقل و شرع

 ارائه دهد. ،بنامد

حال آنکه  امام باید وباید بتمامی لغات عالم چه بشر و چه غیر بشر عالم بوده باشد.-2

 !.عربی را بزور سخن می کنداحمد بصری حتی 
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امام باید حائز مقام عصمت ازگناه و غفلت و نسیان بوده باشد حال آنکه تا کنون -3

 احمد یافته ایم. و ادعاهای چندین و چند کذب و تدلیس و اشتباه و خطاء را در سخنان

از دیگر ویژگی های امام وجود نص صریح و وصیت آشکار از طرف امام قبل تر است -4

اینچنین وصیتی از امام زمان علیه السالم در کتب خود انصار احمد نیز اعتراف دارند  یول

 نیست.موجود شیعی و سنی 

گفتیم از ویژگی های متواتر یک حجت الهی در دست داشتن سالح نبی اکرم است -5

این سالح بوده و اگر واقعا دارای چنین سالحی است عکسی از  قدحال آنکه احمد بصری فا

 و آن سالح منتشر کند. خود

*** 

  دوازده امامیشیعه 

 ؟بیست و چهار امامی
 

که در این قسمت از کتاب بایستی به آن اشاره کرد این است که آیا واقعا ما  سوالی

پیروان والیت أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السالم دوازده امامی هستیم یا بیست و 

 چهار إمامی؟

ما بایستی  ،و برداشت احمد الکاطع و اعوان وی حدیث وصیتموسوم به طبق روایت 

 !.دارای بیست و چهار إمام بوده باشیم و نه دوازده امام و احمد را سیزدهمین امام بنامیم

حال آنکه این مخالف تمامی آنچیزی است که از آثار نبوی و کالم اهل بیت علیه و 

 علیهم السالم برایمان رسیده است.

با نام دوازده امامی معروف گشته اند بقدری معروف است که کل تاریخ  اینکه شیعیان 

شیعه فقط وفقط دوازده تن هستند و  مطاعن نیست که امامان آرا در بر گرفته و شکی در 

 ین آنها علی بن ابی طالب و آخرین آنها مهدی آل محمد علیهم السالم است.لاو
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 دوازده امام در کتب اهل تسننتبعیت از 

ب که خود اهل سنت از نبی اکرم صلی اهلل علیه و آله وسلم احادیث متعددی ذکر جال

 می کنند که طی آن احادیث ثبات و عزت دین اسالم وابسته به دوازده امام می باشد.

 جابر بن سمره می گوید:

 ال األمر هذا إن)  یقول فسمعته سلم و عليه اهلل صلى النبي على أبي مع دخلت

 ألبي فقلت قال علي خفي بکالم تکلم ثم قال(  خليفة عشر اثنا فيهم یمضي حتى ینقضي

 (قریش من کلهم)قال قال؟ ما

 همراه پدرم به حضور پيغمبر صلي اهلل عليه وآله رسيدیم پس شنيدم که فرمود: »

همانا این امر پایان نخواهد پذیرفت تا زماني که در آن دوازده خليفه وجود داشته 

 باشد.

 مود که از من مخفي ماند پس به پدرم گفتم پيغمبر چه فرمود؟سپس کالمي فر

 همه آن امامان از قریش هستند. وی فرمود: گفت:

 یا در روایتی دیگر از همین شخص، پیغمبر فرمود:

 خليفة عشر اثني إلى عزیزا اإلسالم یزال ال

 121«اسالم همچنان عزیز خواهد بود بواسطه دوازده خليفه.»

ل و در مقابل شیعیان أصست که علمای اهل سنت را حیران و مستواین حدیث روایتی ا

أمیر المومنین عاجز کرده است بگونه ای که ابو الفرج ابن جوزی که نظیر وی در میان اهل 

 اینگونه اعتراف می کند: ،سنت یافت نمی شود

 به المقصود على وقع أحدا رأیت فما عنه وسألت مظانه، وطلبته عنه، البحث أطلت

 احتمال یي کهکجا هر سراغ رفتم ام،کرده طوالني بحث حدیث این بارهدر »

 را کسي است؛ وارد زمينه این در کسي یاو است شده گفته سخن اش درباره دادممي

 122«.چيست پيغمبر مقصود باشد فهميده که نکردم پيدا

 قالنی نیز همچنین اعترافی می کند:ابن حجر عس

 معين بشيء یعني الحدیث هذا في یقطع أحدا ألق لم

 123«در مورد این حدیث به چيزی معين رسيده باشد. که نکردم مالقات را کسي»

                                                           
 بیروت –دار إحیاء التراث العربی  -1452ص-3ج -صحیح مسلم 121
 الریاض –دار الوطن -449 ص-1 ج-المشکل کشف 122
 بیروت -دار المعرفة  -211ص ،13 ج الباری، فتح 123
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حتی وقتی علمای اهل تسنن و وهابیت می خواستند خود را توجیه کرده و دوازده امام 

را بشمرند افرادی همانند یزید پلید و معاویه لعین و عبد الملک بن مروان خبیث و برخی 

 را در بهت فرو می برد. آنان و منصفین  کردند که عوام اهل سنت و عدالمی دیگر را ذکر 

 عبد العزیز بن باز مفتی وهابیت، دوازده امام خود را چنین می شمارد:

 مروان، بن الملك عبد ثم یزید، وابنه عنهم، اهلل رضي ومعاویة األربعة، الخلفاء

 124 .خليفة شرع اثنا فهؤالء العزیز، عبد بن وعمر األربعة، وأوالده

و این افتخاری بود برای مذهب شیعه دوازده امامی که در آن مذهب هم تصریح بر 

وعظمت ذکر  و دالیل امامت آنها آنانتحدید ائمه در دوازده تن و هم ذکر نام و نشان 

 شده بود. ایشان

اما خیانتی که احمد دجال و اعوان جاهل وی بر مذهب حقه تشیع کردند این بود که 

بلکه احمد الحسن امام معصوم سیزدهم  ،بودن ندارددوازده امامی بکردند شیعه اعتقاد ادعا 

تا به عوام الناس اینگونه  بودو این ادعا غایت آمال و آرزوی وهابیت پلید  شیعیان است.!

دوازده امام وجود ی مبنی بر دوازده امام نیستند و احادیث نبوالقاء کند که شیعیان قائل به 

 آنان نیست.منطبق بر 

 تالش های وهابیت در این رابطه عجیب و واقعا معاندانه است.

ناصر القفاری نویسنده کتاب مسئله تقریب و نیز عرض و نقد اصول مذهب الشیعه که از 

ست در اصلی ترین کتاب وهابیت علیه تشیع یعنی به نام و سرشناس وهابیت در دنیامحققین 

 د:اصول مذهب الشیعه اینگونه می نویس

 الثالث باإلمام یلقبونه والذی(هـ1300ت)الشهيربالقزویني محمدالحسيني شيخهم

 .عشر

 (کسي است که شيعه او را1300شيخ شيعيان محمد حسيني قزویني)متوفي »

 125«ملقب به امام سيزدهم کرده است.!

نیز همین شخص در البالی کتاب مذکور بارها تالش می کند با بریدن روایات و حتی 

بلکه امام  ،اثبات کند که شیعیان دوازده امامی نیستند ،فه کردن کلماتی از جانب خودبا اضا

سیزدهمی هم دارند و عجیب است که دقیقا همان روایات مورد استناد ناصر القفاری وهابی، 

                                                           
124 8222g.sa/mat/http://www.binbaz.or 
 537ص- 2ج - ونقد عرض - عشریة اإلثنی اإلمامیة الشیعة مذهب أصول 125
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لکن خدا نور خود را ساطع می کند و  روایات مورد استفاده انصار احمد بصری نیز هست.

 خشیده و ناصر مذهب حقه می گردد.دین خود را تکمیل ب

 اقوال علمای اهل تسنن در رابطه با مذهب شیعه

جالب که علمای سرشناس اهل سنت از قرن ها پیشتر در رابطه با دوازده امامی بودن 

 که به قسمی از آنان اشاره می کنیم. و بر آن اعتراف کرده اند مذهب تشیع سخن گفته

 بوعبد اهلل الذهبيا

 ید:گوو شرح وثاقت امام محمدباقر علیه السالم می  وی در ترجمه

َفةِ، وَهُوَ أَحَدُ األَئِمَّةِ االثْنَيْ عَشَرَ الَِّذیْنَ تُبَجِّلُهُمُ الشِّيْعَةُ اإلَِمامِيَّةُ،  کَانَ أَهاْلً لِلْخاِلَ

 وَتَقُوْلُ بِعِْصمَتِهِمْ وَِبمَعْرِفَتِهِمْ بَِجمِيْعِ الدِّیْنِ.

اهليت داشت و او یکي از ائمه دوازده گانه ای بود که شيعه وی برای خالفت  »

آنها را تکریم و تقدیس کرده و در حق آنان ادعای عصمت و احاطه بجميع معارف 

 126«دیني مي کند.

 خیرالدین الزرکلي

شیعه و شخص  ائمه دوازده گانهوی را پنجمین امام از  ،)ع(او نیز در ترجمه امام باقر

 ی یاد می کند.و عبادتگر پرهیزکار 

 127أبو جعفر الباقر: خامس األئمة االثني عشر عند اإلمامية. کان ناسکا عابداً 

 الصفدیصالح الدین 

 :معرفی می کند ائمه دوازده گانه شیعهرا یکی از  )ع(وی در رابطه با امام هادی

 128علي بن محمد الهادی...أحد الْأَِئمَّة االثْنَي عشر عِنْد اإلمامية

 مشقيبن کثیر الدا

 که از معادیان تشیع بحساب می رود و دست پرورده ذهبی و ابن تیمیه است، وی نیز

را مطرح و ذکر می کند که اولین آنها أمیر المومنین علیه السالم  دوازده امام اعتقاد شیعه بر
                                                           

 لبنان-بیروت-مؤسسة الرسالة-402ص-4ج-سیر أعالم النبالء 126
 لبنان-بیروت-دار العلم للمالیین-271ص-6ج-اإلعالم 127
 لبنان-بیروت-دار إحیاء التراث-48ص-22ج-الوافی بالوفیات 128



 98 

 

 سرداباست که در سامرا درون  (أرواحنا لتراب مقدمه الفداء)و آخرین آنها صاحب العصر

 پسر حسن عسکری علیه السالم است.و ه و اسم وی همنام رسول اهلل غایب گردید

األئمة االثني عشر الذی یعتقد فيهم الرافضة الذین أولهم علي بن أبي طالب 

 129وآخرهم المنتظر بسرداب سامرا وهو محمد بن الحسن العسکری

 بن خلکاناابو العباس 

 ائل به دوازده امام هستند.وی بارها در کتاب خود تصریح بر این دارد که شیعیان ق

 به دو نمونه از آن اشاره می کنیم:

أبو الحسن علي الرضا بن موسى الکاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي 

 زین العابدین المذکور قبله؛ وهو أحد األئمة االثني عشر على اعتقاد اإلمامية

ن محمد الباقر بن ابوالحسن علي الرضا بن موسى الکاظم بن جعفر الصادق ب »

(یکي از دوازده امام امام رضاوی) علي زین العابدین که قبل تر ترجمه اش ذکر شد؛

 130«است بر اساس عقائد شيعه اماميه.

 نیز همو  چند صفحه بعدتر ذکر امام هادی را آورده می گوید:

وهو  -المقدم ذکره  -أبو الحسن علي الهادی بن محمد الجواد بن علي الرضا 

لذی قبله، فال حاجة إلى رفع نسبه، ویعرف بالعسکری؛ وهو أحد األئمة االثني حفيد ا

 عشر عند اإلمامية

ابوالحسن علي الهادی بن محمد الجواد ابن علي الرضا که قبلتر وی را ذکر  »

کردیم وهادی نوه همان علي بن موسي الرضا است پس نيازی نيست نسب وی را تا 

علي الهادی نيز یکي از دوازده امام بر اساس عقائد  علي بن ابي طالب باال ببریم؛

 131«شيعه اماميه است.

 ابو الفتح الشهرستاني

 ه و مستداموی در کتاب الملل و النحل که شرح حال فرق و مذاهب زوال یافته یا جاری

 وقتی به شیعه امامیه می رسد اینگونه می نویسد: ،اسالم است

                                                           
 بیروت –مکتبة المعارف -153ص-1ج-البدایة والنهایة 129
 بیروت-دار صادر-269-3ج-وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان 130
 272ص-همان 131
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ية: المرتضى، والمجتبى، والشهيد، والسجاد، أسامي األئمةاإلثني عشریة عند اإلمام

والباقر، والصادق، والکاظم، والرضي، والتقي، والنقي، والزکي، والحجة القائم 

 المنتظر.

اسامي ائمه دوازده گانه شيعه اماميه اینچنين است: المرتضى، وحسن المجتبى،  »

سي الرضي، وحسين الشهيد، والسجاد، والباقر، والصادق، والکاظم، وعلي بن مو

 132«والتقي، والنقي، وحسن الزکي العسکری، والحجة القائم المنتظر.

 

های شیعِی  همی کنند آنچه از معرفواعتراف فلذا دیده می شود علمای اهل تسنن اظهار 

دوازده امامت این است که آنها قائل به  ،معتقد به آن هستندشیعیان مشهور است و 

یشتر و اسامی این ائمه را نیز در کتب خود بجاللت و عظمت هستند و نه ب )علیهم السالم(امام

معترف گردیده اند که ائمه شیعه اهلیت خالفت داشته و در حدی بودند که  یاد کرده وبعضاً

 بتوانند زمام امت محمد صلی اهلل علیه وآله را بدست گیرند.

گوش زدکنیم استیم بلکه خو ؛قوال آنها نبوده اراد از ذکر این سخن استدالل ما بالبته م

بقدری است که حتی مخالفین نیز آن معتقده   مذهب دوازده امامیمذهب تشیع به اشتهار 

 عظیمه امامیه را در کتب خود ذکر کرده و بر آن تأکید داشته اند.

*** 

 تصریح روایات شیعه 

 دوازده امامحصر تعداد ائمه در  بر 
 

گردد سخن ائمه معصومین علیهم السالم  آنچه که مورد بیان است و بایستی بر آن تأکید

 پیرامون دوازده امام است.

روایات در این باب اکثر من ان تحصی است و فوق متواتر و شاید کمتر موضوعی در  

مذهب شیعه یافت شود که همانند این معتقده بر آن تأکید شده و روایات در آن مورد 

 فراوان بوده باشد.

                                                           
 بیروت-دار المعرفة-173ص-1ج-الملل و النحل 132
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 می کنیم.از ائمه معصومین را ذکر  حدیث تبیسفقط صرفا به عنوان نمونه 

قال أبو عبد اهلل عليه السالم : األئمة بعد نبينا صلى اهلل عليه وآله اثنا عشر  -1

نجباء مفهمون ، من نقص منهم واحدا و زاد فيهم واحدا خرج من دین اهلل ولم یکن 

 من والیتنا على شئ

ما محمدصلي اهلل عليه وآله  ائمه بعد از پيغمبرامام صادق عليه السالم فرمود:  »

پس هرکسي که  دوازده تن هستند که جملگي برگزیده و مرتبط با فهم الهي هستند.

]صحيح و مورد رضایت یکي از آنها را کم کند یا یك تن بر آنها اضافه کند از دین

 133« خارج گشته و از والیت ما بهرمند نمي گردد. اهل بيت[

 

دیدم تعدادی از اصحاب نبی  می گوید:عبد اهلل بن جعفر بن ابی طالب  -2

استه و آنها حسن و حسین نیز بود كه برخ در میاننزد معاویه نشسته بودند و اكرم 

 گفتند:

، ثم : إني أولى بالمؤمنين من أنفسهم سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله یقول

حسن أولى ال ، فإذا استشهد فابنهي طالب أولى بالمؤمنين من أنفسهمأخي علي بن أب

، فإذا استشهد فعلي بن الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم بالمؤمنين من أنفسهم

بن علي أولى ابني محمد  الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وستدرکه یاعلي،ثم

تسعة من ولد  وستدرکه یا حسين، ثم تکملة اثني عشر إماما، بالمؤمنين من أنفسهم،

 الحسين.

من از مومنين بر جانشان اولي هستم  از پيغمبر شنيدم که فرمود: امام علي فرمود»

وقتي علي  سپس برادرم علي بن ابي طالب بر جان مومنين از خودشان اولي تر است.

سپس حسين بر جان  شهيد شد پسرش حسن بر جان مومنين از خودشان اولي تر است.

ن حسين بر جان علي ب وقتي وی شهيد گردد مومنين از خودشان اولي تر است.

امام سجاد در مومنين از خودشان اولي تر است و ای علي تو او را درک خواهي کرد)

(سپس فرزندم محمد بن علي بر جان زمان خالفت امام علی علیه السالم بدنیا آمده بود

سپس  و تو ای حسين وی را درک خواهي کرد. مومنين از خودشان اولي تر است.

م برد که نه تن آنها همگي فرزندان حسين عليه السالم دوازده امام را تکميل نا

 134«بودند.

                                                           
 لبنان-بیروت –دار المفید للطباعة والنشر والتوزیع  -233ص-شیخ مفید-اإلختصاص 133
 تهران-میهدارالکتب االسال -529ص -1ج -کلینی-الکافی134
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وقتی از نبی اكرم صلی اهلل علیه و آله وسلم پیرامون آیه اولی األمر سوال  -3

يا أَيُِّها الَِّذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللِّهَ می فرماید در قرآن كریم شد كه خداوند 

 آنحضرت فرمود:؛ وَأَطيعُوا الرَِّسُول وَأُولي األمرِ مِنْكُمْ

، وال یتفرقون حتى یردوا علي الحوض، هادین مهدیين، بعدی: هم األوصياء قال

ال یضرهم کيد من کادهم ، وال خذالن من خذلهم ، هم مع القرآن ، والقرآن معهم 

البالء ، وبهم ، ال یفارقونه وال یفارقهم ، بهم تنتصر أمتي وبهم یمطرون ، وبهم یدفع 

 .یستجاب لهم الدعاء

 .ليقلت : یا رسول اهلل ، سمهم 

، ثم ابني هذا ، ووضع یده على رأس الحسن ، ثم ابني هذا قال : أنت یا علي

،ووضع یده على رأس الحسين، ثم ابنه سميك یا أخي سيد العابدین ، ثم ابنه یسمى 

محمدا ، باقر علمي ، وخازن وحي اهلل ، وسيولد في زمانك یا أخي فاقرأه مني السالم 

تکملة اثني عشر إماما من ولدک إلى مهدی أمة محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم ،  ، ثم

 الذی یمأل األرض قسطا وعدال کما ملئت قبله ظلما وجورا .

مراد از اولي األمر اوصياء بعد از من هستند که متفرق نخواهند گشت تا اینکه  »

 کوثر بر حضور من وارد گردند. در حوض

د که کيد ومکر مکاران در آنها ضرر نمي کند و خواری آن اوصيا کساني هستن

نه قرآن از آنان  و قرآن با آنان. وجودشان فرا نمي گيرد و آنها با قرآن هستند

بوجود آنها امت من پيروز خواهند گشت و بواسطه  جدا مي شود و نه آنان از قرآن.

 مي گردد.آنان است که آب باران نازل و بحرمت آنان است که دعاها مستجاب 

 عرض کردم ای رسول اهلل آنها را برای من بشمر. اميرالمومنين مي فرماید:

سپس  سپس این پسرم و دستش را بروی سر حسن کشيد؛ پس فرمود:تو ای علي؛

سپس فرزند حسين یعني سيد  .این فرزندم ودست خود را بروی سر حسين کشيد

 ی که محمد نامگذاری مي شودالعابدین که تو او را نام خواهي نهاد وسپس فرزند و

وشکافنده علم من است و تو ای علي علي زین العابدین را خواهي دید پس سالم من 

دوازده امام که از فرزندان تو تکميل مي گردند تا  بقيهسپس  را نيز بوی برسان.

مهدی أمت محمد که زمين را از قسط و عدل پر مي کند همانطور که از ظلم وجور 

 135«ت.مملو گشته اس

                                                                                                                                                                                                   

 قم -مؤسسة سید الشهداء )ع(  -24ص-1ج-محقق حلی-المعتبر ر.ک:
 بیروت –دار المفید للطباعة والنشر والتوزیع  -122ص-شیخ صدوق-االعتقادات فی دین اإلمامیة 135
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عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السالم قال : سألته عن قول اهلل عز وجل :  -4

: هي الکلمات التي تلقاها ما هذه الکلمات؟ قال "إبراهيم ربه بكلمات وإذ ابتلى"

: یا رب أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن فتاب عليه وهو أنه قال آدم من ربه

عليه إنه هو التواب الرحيم . فقلت له : یا ابن اال تبت علي ، فتاب اهلل  والحسين

؟ قال : یعني فأتمهن إلى القائم عليه "فأتمهن"فما یعني عز وجل بقوله  رسول اهلل

 إماما تسعة من ولد الحسين . السالم اثني عشر

و  راوی از وی در مورد این کالم الهي: از امام صادق عليه السالم روایت است: »

سوال ( آل عمرانسوره )راهيم را بکلماتي آزمایش و مبتالء کردزماني که خداوند اب

 کرد وگفت این کلمات چيست؟

پس فرمود:آنها کلماتي هستند که آدم بر پروردگارش ذکر کرد پس توبه اش نزد 

 خدا قبول شد.

خدایا از تو مي خواهم بحق محمد و علي وفاطمه وحسنين  گفت: آدم عليه السالم

 وند بر وی نظر کرده و توبه اش را پذیرفت.پس خدا؛ بر من رو کني

 چيست؟« پس آنها را تمام کرد فأتمهن: »گفتم مراد از  پس راوی مي گوید:

یعني آنها را تا قائم عليه السالم ذکر کرده وتمام کرد و آنها  دوازده  پس فرمود:

 136«امام است که ُنه تن از  آنان از فرزندان حسين  هستند.

همبوشی بصری در بین این تعداد از ائمه که خداوند آنها را بعدد  حال چرا امامت احمد

 دوازده امام اتمام کرده است مذکور و منظور نیست؟

بعد از این دوازده امام بچشم  واجب الطاعه اصال سخنی از  دوازده مهدیتا به حال چرا 

 نمی خورد؟

 

ار من کل شئ قال رسول اهلل ) صلى اهلل عليه وآله ( : إن اهلل عز وجل اخت -5

شيئا ، اختار من األرض مکة ، واختار من مکة المسجد ، واختار من المسجد الموضع 

الذی فيه الکعبة ... واختار من الناس بني هاشم ، واختارني وعليا من بني هاشم ، 

واختار مني ومن علي الحسن والحسين ، وتکملة اثني عشر إماما من ولد الحسين 

 هرهم ، وهو أفضلهم ، وهو قائمهم .تاسعهم باطنهم ، وهو ظا
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از کل  موردی را اختيار کرد؛ همانا خداوند از هر چيزی، پيغمبر فرمود: »

از مسجد الحرام مکاني را اختيار  از مکه مسجد الحرام را؛ زمين مکه را اختيار کرد؛

( و از بشریت بني هاشم را برگزید تا اینکه می فرمایدکرد که مکان کنوني کعبه است)

و از بني هاشم من و علي را اختيار کرد و از من و از علي حسن و حسين را برگزید 

امام که نهمين فرزند حسين) و با نه فرزند حسين، باقي دوازده امام را اختيار کرد

 137«.برترین آنها وقيام کننده آنهاستباطن موجودی آن ائمه و ظاهر آنها و (زمان

 

، عن آبائه ) عليهم السالم ( أن أمير السالم( ر محمد بن علي )عليهماعن أبي جعف -6

إن ليلة القدر في کل سنة ، وإنه ینزل في  ( قال البن عباس : عليه السالمالمؤمنين )

هلل تلك الليلة أمر السنة ، وما قضي فيها ، ولذلك األمر والة بعد رسول اهلل ) صلى ا

وأحد عشر من فقال : أنا  ؟عليه وآله ( ، فقال ابن عباس: من هم، یا أمير المؤمنين

 .صلبي، أئمة محدثون

از ابو جعفر امام باقر عليه السالم از پدرانش نقل است که امير المومنين به إبن  »

شب قدر همه ساله تکرار مي شود و در این شب امر یك سال نازل  عباس فرمود:

بعد از از برای همين هم  گردیده و آنچه در آن یکسال شدني است معلوم مي گردد.

 (است.والیان و صاحبان والیت بعد از ویوفات نبي اکرم این امر برعهده والة)

 آن اولياء چه کساني هستند ای اميرمومنان؟ ابن عباس پرسيد:

اماماني محدث و در ارتباط با  من و یازده فرزندم از نسل من؛ پس فرمود:

 138« الهامات الهي.

 

و عرض كرد مراد از این آیه روزی سلمان فارسی از آیه اكمال پرسیده  -7

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ  :آیا فقط علی است

 ؟اإلِساْلَمَ دِينًا

 .فيه وفي أوصيائي إلى یوم القيامةقال : بل 

 .فقال : یا رسول اهلل، بينهم لي

ارثي، وخليفتي في أمتي، وولي کل مؤمن علي ا خي ووصيي، وصهری، ووقال : 

، وأحد عشر إماما من ولدی ، أولهم ابني حسن ، ثم ابني حسين ،ثم تسعة من بعدی
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وال یفارقهم ، هم مع القرآن والقرآن معهم ال یفارقونه ولد الحسين واحدا بعد واحد

 .حتى یردوا علي الحوض

 تا روز قيامت. بلکه هم علي و هم سایر اوصياء من نبي اکرم فرمود: »

 ای نبي اکرم برای من تبيين کن. پس سلمان گفت:

 وليّ صي من و دامادم و وارثم و خليفه من در امتم.وعلي برادرم و  پس فرمود:

اولشان پسرم حسن و سپس پسرم  یازده امام از فرزندم.همه مومنين بعد از من و

مه آنها با قرآن و ه حسين و سپس نُه نفر از فرزندان حسين یکي بعد از دیگری.

نه آنان از قرآن کنار مي گيرند و نه قرآن از آنان جدا مي  قرآن با آنان است؛

 139«گردد تا روز قيامت که در حوض کوثر بحضور من برسند.

  :أوصیائی الی یوم القیامه» دیده می شود که نبی اکرم در این حدیث ابتدا می فرماید:

 وازده امام را بعنوان اوصیاء مطرح می کند.و سپس فقط د« اوصیا من تا روز قیامت

ائمه معصومین  ،یعنی تنها کسانی که تا روز قیامت صاحب وصیت و وصایت هستند

 !.دوازده گانه شیعه هستند و نه بیست و چهار امام مزعوم کواطع

 

 شیخ صدوق در عیون نقل می كند از امام باقر علیه السالم: -8

 بين یدیها: دخلت على فاطمة عليها الساّلم وقالجابر بن عبد اللَّه األنصاری عن 

 شر آخرهم القائم ثالثة منهم محمدوأربعة منهماألوصياء فعددت اثني علوح فيه أسماء

 علي

بحضور فاطمه عليها السالم رسيدم در حالي  جابر بن عبد اهلل انصاری مي گوید: »

ه تن از آنان محمد س که در مقابلش لوحي بود که اسامي اوصياء در آن موجود بود.

 )محمد بن علی الباقر؛محمد بن علی التقی الجواد؛محمد بن الحسن العسکری المهدی(نام بودند

 علی بن الحسین سجاد؛علی بن موسی الرضا؛ )علی مرتضی؛و چهار تن از آنها علي نام داشت

 140« .علی بن محمد الهادی(

 م احمد همبوشی در بین اوصیاء پیغمبر؟حال کجاست نا
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د کاطع متولد بصره ا در لوح فاطمی که اسامی اوصیاء نقش بسته است نقشی از احمچر

 زیرا جابر می گوید: ،چرا در این روایت اصال وصیی بعد از امام زمان نیست دیده نمی شود؟

 آخرهم القائم؟

 خزاز قمی در كفایه خود نقل می كند: -9

مة فقال : عدد نقباء عن الحسين بن علي صلوات اهلل عليهما وسأله رجل عن األئ

 لقائماآخرهم  ،بني إسرائيل، تسعة من ولدی

 پس فرمود:درمورد ائمه پرسيدم؛ ا السالم ماز امام حسين بن علي عليه »

)اشاره به دوازده برگزیده بنی اسرائیل كه تعدادشان بتعداد برگزیدگان بني اسرائيل است

ن من است وآخرین آنها قائم آل .ُنه تن از آنان از فرزندادر قرآن نیز ذكر شده است(

 141« محمد عليهم السالم.

 شبهه

انصار احمد می گویند اینکه در روایات مستفیضه شیعه آمده است آخر األوصیاء 

 (علیه السالم)زیرا برای امام علی ،دلیلی بر حصر ائمه ندارد ،حضرت مهدی علیه السالم است

 !.وصی بعد از وی وجود داردحال آنکه یازده  ؛هم آخر األوصیاء تلقی شده است

 مورد امام علی علیه السالم اینچنین فرمود:مفید نقل می کند که امام حسن در مثال شیخ 

عليهما السالم ( بعد وفاة علي  عن أبي الطفيل ، قال : خطب الحسن بن علي )

عليه السالم ( وذکر أمير المؤمنين ) عليه السالم ( فقال : خاتم الوصيين ، وصي )

 م األنبياءخات

امام حسن بعد از وفات أمير المومنين عليه السالم خطبه ای ایراد کرده علي  »

 «خاتم الوصيين و وصي خاتم األنبياء. پس فرمودند: را یاد کردند؛

نیز موال حیدر شیروانی در مناقب اهل بیت نقل می کند که امام علی علیه السالم خود  

 را خاتم الوصیین می نامد.

بن جبير ، قال :خطب علي فقال في أثناء خطبته :أنا عبد اهلل وأخو عن حکيم 

رسول اهلل ، ال یقولها أحد قبلي وال بعدی إال کذاب ،ورثت نبي الرحمة ، ونکحت 

 سيدة نساء هذه األمة ، وأنا خاتم الوصيين
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علي عليه السالم خطبه ای خوانده و در اواسط آن فرمود: من بنده خدا و  »

دا هستم و جز شخص دروغگو آن را ادعا نمي کند؛من وارث پيغمبر برادر رسول خ

 «رحمت هستم و همسر سرور زنان این امت و من خاتم وصيين هستم. 

 

 جواب

رسد که آنان  این بنظر می ،متأسفانه آنچه که از این نحوه ایتاء ادله انصار مشهود است

ی از داود بن علی الظاهری و ابن پیروه فهم صحیح حدیث را از یاد برده اند و ب تبکل داری

بدون  ،صرفا تتبع در ظاهر حدیث دارند ،اهل الحدیث یعنی آنان اسالفو  حزم اندلسی

 تشخیص معنای صحیح حدیث.

 بی شمار است. می باشدروایات در این باب که امیر المومنین علیه السالم خاتم الوصیین 

و وجه  لکن معنی تم الوصیین می باشد.خا(، علیه السالم)یکی از القاب موال علی اساساً

 بیان این روایت در چیست؟

صایت و وجه بیان این روایات این است که موال علی خاتم آن اوصیائی است که و یمعن

 یعنی علی آخرین وصیی است که قبل از او نبی بوده است و از پیغمبر قبل خود می کنند.

 .وصیت کرده است آن نبی به این وصی،

علیه السالم از محمد مصطفی صلی اهلل علیه و آله که پیغمبر بود وصایت را  موال علی

عهده دار شد حال آنکه امام حسن از امیر المومنین که حائز مقام نبوت نبود وصایت را تقبل 

 کرد و این روند ادامه دار شد تا امام زمان علیه السالم.

چندین و چند پیغمبر بوده اند که  قبل از نبی اکرم محمد مصطفی علیه و علی آله السالم

َِّدٌ ولی چون بحسب آیه قرآن که  همگی بعد از خود وصیی را انتخاب کرده اند؛ ما كانَ مُحَم

، نبی اکرم ًًءٍ عَليماأَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَ لكِنْ رَسُولَ اللَِّهِ وَ خاتَمَ النَِّبِيِِّينَ وَ كانَ اللَِّهُ بِكُلِِّ شَيْ 

طبعاً و قهراً آن وصیی که خاتم النبیین بر وی وصیت خواهد کرد اعالن شد ون یالنبیخاتم 

از آنجهت که عهده دار وصایت یک پیغمبر قبل از خود بایستی خاتم الوصیین بوده باشد 

زیرا همگی وصی امام قبل از خود  ؛ولی احدی از ائمه اینچنین ویژگی را نداشتند است.

ئز مقام نبوت نبوده است و از این جهت امام علی علیه بودند و هیچکدام وصی قبلترشان حا

 .پیغمبر عهده دار وصایت می گردیدالسالم خاتم اوصیائی بود که از جانب یک 
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 ولی پیروان احمد همبوشی بصری چه وجه داللتی برای روایاتی که ذکر کردیم دارند؟

امام  12هم السالم( در تحدید و تقطیع تعداد ائمه)علیروایاتی که در آنها امام معصوم بر 

تعداد اوصیاء خود را  (السالم وآله علیه)روایاتی که در آن نبی اکرمو  تصریح و ترکیز دارد

روایاتی که در آن امام معصوم تصریح دارد و  امت فقط دوازده تن معرفی می کندتا روز قی

فقط وفقط در حق دوازده امام وارد گردیده است  نَّ وَإِذِ ابْتَلَی إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُبر اینکه 

 و نه بیشتر.

 

( على موالتي فاطمة )عليها السالم: دخلت ن عبد اهلل األنصاری قالعن جابر ب -10

يه اثنا عشر اسما ثالثة في ظاهره، وثالثة وقدامها لوح یکاد ضوؤه یغشي األبصار ، ف

طرفه ، فعددتها فإذا هي اثنا عشر  ، وثالثة أسماء في آخره وثالثة أسماء فيفي باطنه

وأحد عشر هذه أسماء األوصياء أولهم ابن عمي "ت:؟ قالقلت : أسماء من هؤالءاسما ف

: فرأیت فيها محمدا محمدا محمدا في ثالثة ، قال جابر"، آخرهم المهدیمن ولدی

 مواضع ، وعليا وعليا وعليا وعليا في أربعة مواضع

بحضور سرورم فاطمه الزهراء رسيدم در  گوید: جابر بن عبد اهلل األنصاری مي

درون آن لوح  حالي که لوحي داشت که نور ساطع از آن چشم ها را مي پوشاند.

آن در ظاهر و سه اسم دیگر در بطن و سه اسم در آخر  دوازده اسم بود که سه اسم 

 .بود که وقتي شمردم دیدم دوازده اسم است مکتوبو سه اسم در سمتي از این لوح 

 اسامي چه کساني هستند؟ ،پس پرسيدم:این اسم ها

كسانی كه پیغمبر بر آنها وصیت كرده پس حضرت زهراء فرمود:اسامي اوصياء است)

(. اولين آنها پسرعمویم علي و سپس یازده نفر از فرزندانم که آخرین آنها است

 مهدی است.

م و چهار بار نام در این اسامي سه بار نام محمد دید جابر بن عبداهلل مي گوید:

 142« علي را مشاهده کردم.

عن سيد األوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم قال : قال لي  -11

ولهم أنت یا علي وآخرهم ارسول اهلل صلى اهلل عليه وآله األئمة من بعدی اثنا عشر 

 ا .القائم الذی یفتح اهلل تبارک وتعالى ذکره على یدیه مشارق األرض ومغاربه
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از سرور اوصياء امير المومنين علي بن ابي طالب روایت است که پيغمبر به من  »

امامان بعد از من دوازده تن هستند. اولين آنها تو هستي ای علي و آخرین  فرمود:

 143«آنها قائم است که خداوند بدست وی شرق و غرب عالم را فتح مي کند.

 

ن و گفتگویی بین آنحضرت و این حدیث روایتی است از امیر المومنی -12

 ته است:ر كتب شیعه نقل گشخضر نبی كه حقیقتا شنیدنی است و بسند صحیح د

 عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَ:

تَّکِئٌ عَلَى یَِد سَلْمَاَن فَدَخََل  أَقْبَلَ أَمِيرُ الْمُْؤمِنِينَ ع وَمعَهُ الْحَسَنُ بُْن عَلِيٍّ ع وهَُو مُ

 -الْحَرَامَ فَجَلَسَ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ حَسَنُ اْلهَيْئَةِ واللِّبَاسِ فَسَلَّمَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَالْمَسْجِدَ 

َسائِلَ إِنْ أَخْبَْرتَ نِي فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَجَلَسَ ثُمَّ َقالَ یَا أَمِيرَ اْلمُْؤمِنِينَ أَسْأَلُكَ عَنْ ثَلَاِث مَ

وأَنْ لَيْسُوا بَِمأْمُونِينَ فِي دُنْيَاهُْم  عَلَيْهِمْ َما قُضِيَ أَنَّ الَْقوْمَ رَکِبُوا مِنْ أَمْرِکَ بِهِنَّ عَلِْمتُ

 وآخِرَتِهِمْ وإِنْ َتکُنِ اْلأُخَْرى عَلِْمتُ أَنََّك وهُمْ شَرَعٌ سَوَاءٌ 

أَخْبِرْنِي عَنِ الرَّجُلِ إِذَا َنامَ أَیَْن  فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اْلمُْؤمِنِينَ ع سَلْنِي عَمَّا بَدَا لَكَ قَالَ

تَْذهَبُ رُوُحهُ وعَنِ الرَّجُلِ کَيْفَ یَذْکُرُ ویَنْسَى وعَنِ الرَّجُلِ کَيْفَ یُشْبِهُ وَلَدُهُ الَْأْعمَاَم 

 والْأَخْوَالَ فَالْتَفَتَ أَمِيرُ الْمُْؤمِنِينَ ع إِلَى الْحَسَنِ فَقَالَ:

ْشهَدُ أَْن َلا إَِلهَ ِإلَّا اللَّهُ وَلمْ أَزَْل یَا َأبَا مَُحمَّدٍ أَ  جِبْهُ قَاَل فَأََجاَبهُ الْحَسَنُ ع فَقَاَل الرَّجُلُ أَ

 أَشْهَدُ ِبهَا وأَشَْهدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ولَمْ َأزَلْ أَشْهَدُ بَِذلِكَ 

 بِحُجَّتِهِ وأَشَارَ إِلَى أَمِيرِ الُْمؤْمِنِينَوَ أَشْهَدُ أَنَّكَ وَصِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ص والَْقائِمُ 

 وَ لَمْ أَزَلْ أَشْهَدُ ِبَها وأَشْهَدُ أَنَّكَ وَصِيُّهُ والَْقائِمُ بِحُجَّتِهِ وأَشَارَ ِإلَى الْحَسَنِ ع

 وَ أَشْهَدُ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ وَصِيُّ أَخِيهِ والْقَائِمُ بِحُجَّتِهِ بَعَْدهُ 

 شْهَدُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ اْلقَائِمُ بَِأمْرِ الْحُسَيْنِ بَعَْدهُ وَ أَ

 وَ أَشْهَدُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ الَْقائِمُ بَِأمْرِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ

 مَّدٍ وَ أَشْهَدُ عَلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ِبأَنَّهُ الَْقائِمُ ِبأَمْرِ مُحَ

 وَ أَشْهَدُ عَلَى مُوسَى أَنَّهُ الْقَائِمُ بَِأمْرِ جَْعفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ 

 وَ أَشْهَدُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ الَْقائِمُ ِبأَمْرِ مُوسَى بْنِ جَعَْفرٍ 

 سَىوَ أَشْهَدُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ الَْقائِمُ بَِأمْرِ عَلِيِّ بْنِ ُمو

 وَ أَشْهَدُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ مَُحمَّدٍ بَِأنَّهُ الَْقائِمُ بَِأمْرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ

 وَ أَشْهَدُ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ِبأَنَّهُ الْقَائِمُ ِبأَمْرِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ 
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یُسَمَّى حَتَّى یَظْهَرَ َأمْرُهُ فَيَمْلََأهَا عَْدلًا  وَ أَشْهَدُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ وُلْدِ الْحَسَنِ لَا ُیکَنَّى ولَا

الَ کَمَا مُلِئَتْ جَْوراً والسَّلَامُ عَلَيْكَ َیا أَمِيرَ الُْمؤْمِنِينَ ورَحْمَةُ اللَّهِ وبَرََکاُتهُ.ثُمَّ قَامَ فَمَضَى َفقَ

یَقِْصدُ فَخَرَجَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع فَقَالَ مَا کَاَن  أَمِيرُ الْمُْؤمِنِينَ یَا َأبَا مُحَمَّدٍ اتْبَْعهُ فَانْظُْر أَیْنَ

إِلَى  إِلَّا أَنْ وَضَعَ رِجْلَهُ خَارِجاً مِنَ الْمَسْجِدِ فََما دََرْیتُ أَیْنَ أَخَذَ مِنْ أَرْضِ اللَّهِ فَرَجَْعتُ

 رِفُُه قُلْتُ اللَّهُ ورَسُوُلهُ وأَمِيرُ الْمُْؤِمنِينَ تَعْفَقَاَل َیا َأبَا مُحَمَّدٍ أَ  فَأَعْلَمْتُهُ  أَمِيرِ الْمُْؤمِنِينَ ع

 .أَعْلَمُ قَالَ هُوَ الْخَضِرُ

المؤمنين همراه حسن بن على عليهما امير امام محمدتقى عليه السالم فرمود:»

آمد و به دست سلمان تکيه کرده بود تا وارد مسجد الحرام شد و بنشست، السالم مى

اس پيش آمد و به امير المؤمنين عليه السالم سالم مردى خوش قيافه و خوش لب

 کرد، حضرت جواب داد و او نشست آنگاه عرض کرد:

پرسم، اگر جواب گفتى، ميدانم که آن یا امير المؤمنين سه مسأله از شما مي

( در باره تو مرتکب عملى شدند که خود را كه بعد از پیغمبر حکومت را متصرف شدندمردم )

در امر دنيا و آخرت خویش آسوده و در امان نيستند و اگر  محکوم ساختند و

 جواب نگفتى ميدانم تو هم با آنها برابرى.

امير المؤمنين عليه السالم به او فرمود: هر چه خواهى از من بپرس، او گفت: 

 بمن بگو:

 رود؟انسان ميخوابد روحش کجا مي . وقتى1

 ورد و گاهى فراموش ميکند؟آشود که انسان گاهى به یاد مى. و چگونه مى2

 شود؟شود که بچه انسان مانند عموها و دائيهایش مى. و چگونه مى3

امير المؤمنين عليه السالم رو به امام حسن عليه السالم کرد و فرمود: اى ابا 

آن مرد گفت: گواهى حسن عليه السالم جوابش را فرمود،محمد! جوابش را بگو، امام 

 دهم.ایسته پرستش نيست و همواره به آن گواهى ميدهم که کسي جز خداوند ش

 دهم که محمد رسول خداست و همواره بدان گواهى دهم.و گواهى مي

 -ئىدهم که تو وصى رسول خدا هستى و به حجت او قيام کردهو گواهى مي

 و همواره بدان گواهى دهم. -اشاره بأمير المؤمنين کرد

 .(اشاره به امام حسن كرد)حجت او هستىدهم که تو وصى او و قائم بگواهى ميو

 دهم که حسين بن على وصى برادرش و قائم بحجتش بعد از او است.گواهى ميو

 دهم که على بن الحسين پس از حسين قائم به امر امامت اوست.و گواهى مي

 دهم که محمد على قائم به امر امامت على بن الحسين است.و گواهى مي

 ر بن محمد قائم به امر امامت محمد است.دهم که جعفو گواهى مي



 110 

 

 ( قائم به امر امامت جعفر بن محمد است.بن جعفر)دهم که موسىو گواهى مي

 دهم که على بن موسى قائم به امر امامت موسى بن جعفر است.و گواهى مي

 دهم که محمد بن على قائم به امر امامت على بن موسى است.و گواهى مي

 لى بن محمد قائم به امر امامت محمد بن على است.دهم که عو گواهى مي

 دهم که حسن بن على قائم به امر امامت على بن محمد است.و گواهى مي

و گواهى دهم که مردى از فرزندان حسن است که نباید به کنيه و نام خوانده 

 شود، تا امرش ظاهر شود و زمين را از عدالت پرکند چنان که از ستم پر شده باشد.

 رفت.ت و سپس برخاساى امير المؤمنين! م و رحمت وبرکات خدا بر تو بادسالو 

 امير المؤمنين فرمود:

رود؟ حسن عليهما السالم بيرون آمد و اى ابا محمد! دنبالش برو ببين کجا مي

فرمود: همين که پایش را از مسجد بيرون گذاشت نفهميدم کدام جانب از زمين خدا 

 ت امير المؤمنين عليه السالم بازگشتم و به او خبر دادم.را گرفت و برفت، سپس خدم

شناسى؟ گفتم: خدا و پيغمبرش و امير المؤمنين فرمود: اى ابا محمد! او را مي

 144«داناترند، فرمود: او خضر عليه السالم است.

 یت را روایت صحیحه معرفی می کند.عالمه مجلسی در مرأة العقول این روا

 نیاورد؟بمیان سخنی از احمد همبوشی  (علیه السالم)ور علیچرا خضر نبی در حضحال 

از جانب خضر  و شرح حال منکرین امامت وی!در رسای امامت احمد دجال  سخنیچرا 

 نبی علیه السالم ذکر نشد؟

دوازده  ،چرا موال علی علیه السالم بِخضر نبی متذکر نگشت که بعد از این دوازده امام

 ین مقدار از  تعداد و اسامی راضی گشت؟مهدی دیگر نیز هست و به هم

همانا شخصی از بصره ظهور خواهد کرد وادعای »نگفتند: خضر  خطاب بهچرا موال علی 

والیت وی نیز شهادت باید بو غیره می کند، پس تو مانیت و مهدویت و امامت و عصمت ی

 «والیت من است و جاوید در جهنم؟! بدهی زیرا منکر والیت وی منکر

مد دجال اینقدر ارزش نداشت که نه خضر نبی و نه امام مجتبی و نه امام چرا اح

تنها یک کلمه در رابطه با وی در این مجلس سخن بگویند در حالی که  (علیهم السالم)علی

 اساس این مجلس امام شناسی و امامت شناسی بود؟

 آیا این خود بهترین دلیل بر بطالن این تفکر نیست؟
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امام صادق علیه السالم نام تک تک ائمه را  ،المسنددر حدیثی صحیح  -13

بدون كم و زیاد ذكر می كند بی آنکه اشاره به نام دیگری كرده و یا از احمد 

 !.همبوشی نیز ذكری بمیان آورد

ْندَ الصَّاِدقِ َجعْفَرِ بْنِ مَُحمٍَّد عليهم ا عَنْ مَُحمَِّد بْنِ َأبِي ُعمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ:کُنُْت عِ

ثُمَّ قَالَ عليه السالم: إِنَّ ..السالم: إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ مُعَاوِیَةُ بْنُ وَهْبٍ وعَبْدُ اْلمَلِكِ بْنُ أَعْيَنَ

رِفَةِ أَفْضَلَ الْفَرَائِضِ وأَوْجَبَهَا عَلَى الِْإنْسَانِ َمعْرِفَةُ الرَّبِّ والْإِقْرَارُ لَهُ ِبالْعُبُودِیَّةِ وَحدُّ اْلمَعْ 

 هُ َلا إِلَهَ غَيْرُهُ وَلا شَبِيهَ لَهُ وَلا نَظِيرَ َلهُ وأَنَّهُ یَعْرِفُ أَنَّهُ قَِدیمٌ مُثْبَتٌ بِوُجُودٍ غَيْرُ َفقِيدٍأَنَّ

 ءٌ وهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.لَيْسَ کَمِثْلِهِ شَيْ مَوْصُوفٌ مِنْ غَيْرِ شَبِيهٍ ولَا مُبْطِلٍ

ولِ والشَّهَاَدةُ لَهُ بِالنُّبُوَّةِ وأَدْنَى مَْعرِفَةِ الرَّسُولِ الْإِقْرَارُ بِهِ بِنُبُوَّتِِه وَ بَعْدَهُ مَعْرِفَةُ الرَّسُ

 فَذَلِكَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ وأَنَّ مَا أَتَى ِبهِ مِنْ کِتَابٍ أَوْ أَمْرٍ أَوْ َنهْيٍ

نَعْتِِه وصِفَتِهِ واسْمِِه فِي حَاِل الْعُسِْر والْيُسْرِ وَ بَعَْدهُ مَعْرِفَُة اْلإَِمامِ الَِّذی بِِه َیأْتَمُّ بِ

هِ وأَدْنَى مَعْرِفَِة الِْإمَامِ أَنَّهُ ِعدْلُ النَّبِيِّ إِلَّا َدرَجَةَ النُّبُوَّةِ ووَارُِثهُ وأَنَّ طَاعَتَهُ طَاعَُة اللَّ

 دُّ إِلَيْهِ والْأَْخذُ بَِقوْلِهِ.لَهُ فِي کُلِّ أَمْرٍ والرَّ وطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ والتَّسْلِيمُ

وَ یَعْلَمُ أَنَّ الْإَِمامَ َبعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى اهلل عليه وآله عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَاِلبٍ ثُمَّ الْحَسَنُ 

ی مُوسَى ابْنِي ثُمَّ مِْن ثُمَّ الْحُسَيْنُ ثُمَّ عَلِيُّ بُْن الْحُسَيْنِ ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ثُمَّ أََنا ثُمَّ مِنْ بَْعدِ

ُه واْلحُجَّةُ بَعِْدهِ وََلدُُه عَلِيٌّ وَبعَْد عَلِيٍّ مُحَمٌَّد ابْنُُه وبَْعدَ مَُحمٍَّد عَلِيٌّ ابْنُهُ وبَْعدَ عَلِيٍّ الْحَسَنُ ابْنُ

 مِنْ وُلْدِ الْحَسَنِ 

 از هشام روایت مي کنند که وی گفت: نزد حضرت صادق عليه السالم بودم. »

 ملك بن اعين نزد آن حضرت آمدند..معاویة بن وهب و عبد ال

ترین آنها بر انسان سپس امام صادق عليه السالم فرمود: بهترین فرائض و واجب

شناخت پروردگار و اقرار به بندگى اوست، و حّد اقل معرفت این است که به یکتایي 

که او قدیم و ثابت و د و بدان شبيه و شریکي براى او قائل نشود او اقرار کند و

چيزى مقيّد نيست، توان او را توصيف شده؛ ولى نه از روى شبيه  و به موجود است

 و او شنوا و بينا است. و مانندی، و بداند که او باطل نيست و مانندش چيزى نيست

پس از او شناخت پيامبر و گواهى به نبوت اوست، و کمترین چيزى که در 

است که اقرار به نبوت او کند، و اینکه آنچه آورده از  شناسایى او الزم است این

 جمله کتاب یا امر و نهى از نزد خداى عز و جل است.

شناخت امامى است که وصف و نام او در حال سختى و خوشى پيروى  سپس

ميشود، و کمترین چيزى که در شناخت امام الزم است، این است که او به جز در 
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پيامبر و وارث اوست؛ و این که اطاعت او اطاعت مقام نبوت مشابه و همتای 

( به او  در آنچه نمیداندخداوند و رسول اوست، و در هر امرى تسليم او باشد و )

و بداند که پس از رسول خدا على بن  ند و گفتار او را آویزه گوش کند.مراجعه ک

الحسين ابى طالب عليه السالم امام است و پس از او حسن سپس حسين سپس على بن 

و سپس محمد بن على و پس از او منم، و پس از من موسى فرزندم و پس از او 

فرزندش على و بعد از او محمد فرزندش پس از او نيز على فرزندش سپس فرزندش 

 145«حسن و حضرت حجت از فرزندان حسن است.

 

روایتی زیبا از ذكر سجده شکر امام كاظم علیه السالم بسند صحیح در  -14

عه ذكر گشته است كه در آن روایت امام كاظم بدون كوچکترین اشاره به كتب شی

مهدیون بعد از ائمه و یا افرادی امثال احمد الکاطع اسامی تک تک ائمه را ذكر 

 می كند:

فِي سَجْدَِة  َتقُولُ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليهما السالم أَنَّهُ َقالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُنَْدبٍ

َأنَْت اللَّهُ  کْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أُشِْهدُکَ وأُشْهُِد مَلَاِئکَتَكَ وأَنْبِيَاءَکَ ورُسُلَكَ وجَمِيعَ خَلْقَِك أَنَّكَالشُّ

وعَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ومُحَمََّد  -وعَلِيّاً والْحَسَنَ والْحُسَيْنَ  رَبِّي والْإِسْلَامَ دِینِي ومُحَمَّداً نَبِيِّي

وعَلِيَّ بْنَ  -يٍّ وجَعْفَرَ بْنَ مَُحمَّدٍ ومُوسَى بْنَ جَْعفَرٍ وعَلِيَّ بْنَ مُوسَى ومُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ بْنَ عَلِ

عليهم السالم أَئِمَّتِي بِهِْم أَتََولَّى ومِنْ  مُحَمٍَّد والْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ والْحُجََّة بْنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍ

 أُ.أَعْدَائِِهمْ أَتَبَرَّ

در سجده شکر  عبداهلل بن جندب از امام موسي کاظم نقل مي کند که فرمود: »

 چنين بگویيد:

همه خالئقت را شاهد  مالئکه و رسل و نيز خداوندا من تو را شاهد مي گيرم و

 و محمد پيغمبر خداست.وند من هستي و اسالم دین من تو، اهلل، خدا مي گيرم که:

علي بن حسين سجاد و محمد بن علي باقر و  و اینکه علي و حسن و حسين و

جعفر بن محمد الصادق و موسي بن جعفر الکاظم و علي بن موسي الرضا و محمد بن 

علي التقي و علي بن محمد الهادی و حسن بن علي العسکری و حجت بن حسن 

عسکری مهدی عليه السالم امامان من هستند که والیت آنان را پذیرفته و از 

 146«يزارم.دشمنانشان ب
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حال اینچنین نصوص جلیه را مقایسه کنید با حدیث وصیتی که احمد همبوشی بر آن 

 !.تأکید داشته و از آن امامت خود را ثابت می سازد

 

َدخَلْتُ عَلَى عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الِْهلَالِیِّ عَنْ سَلَْمانَ الْفَارِسِیِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: -15

اهلل عليه وآله وإِذَا الْحُسَيْنُ عَلَى فَخِذَیْهِ وهُوَ یُقَبِّلُ عَيْنَيْهِ ویَلْثِمُ فَاهُ وهَُو النَّبِيِّ صلى 

أَبُو اْلأَئِمَّةِ، أَنْتَ حُجَّةٌ ابْنُ حُجَّةٍ، أَُبو ُحجَجٍ  إَِمامٍ، ابْنُ إَِمامٌ یَقُولُ أَْنتَ سَيِّدٌ ابْنُ سَيِّدٍ، أَنْتَ

 َتاسِعُهُمْ قَاِئمُُهمْ. تِسْعَةٍ مِنْ صُلْبِكَ

کند: نزد رسول خدا صلى اهلل عليه وآله سلمان فارسى رحمة اهلل عليه روایت مى »

بودم، دیدم حسين  عليه السالم بر زانوى آن حضرت نشسته، پيامبر چشمها و دهان 

 گوید:بوسد و مىوى را مى

امام و پدر  تو سرور امت من و فرزند سرور امت من هستى، و تو امام فرزند

های خداوندی که از نسل تو هستند امام هستى، تو حجت خدا و پدر نُه تن از حجت

 «که نهمين آنان، حضرت قائم است.

با سند دیگر و در کتاب  (رحمت اهلل علیه)همین روایت در کتاب اإلختصاص شیخ مفید

 147ه نقل شده است.اإلمامة والتبصرة و کفایة األثر با همان سند شیخ صدوق رحمت اهلل علی

 

شیخ صدوق علیه الرحمة در كتاب عیون اخبار الرضاء مقاله ای از امام  -16

مأمون از  بدرخواست مأمون لعین نوشته شد؛رضا علیه السالم را ذكر می كند كه 

در یک نوشته ای خالصه كند و  معنی اكمل آن،امام رضا خواست اسالم را ب

واجب است را در صفحه ای سیاهه  ،كامل همجموعه عقائدی كه بر یک مسلمان شیع

مطالبی در باب توحید و نبوت  نبعد از نوشت )علیه السالم(پس امام رضا كند.

 بِقِسم امامت رسیده و نوشت:

علي بن أبي طالب عليه السالم أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين 

ه الحسن والحسين سيدا شباب وأفضل الوصيين ووارث علم النبيين والمرسلين وبعد

، ثم محمد بن علي باقر علم النبيين ثم الجنة، ثم علي بن الحسين زین العابدین أهل

، ثم علي بن بن محمد الصادق وارث علم الوصيين، ثم موسى بن جعفر الکاظمجعفر 

ثم الحسن بن علي ثم الحجة القائم  موسى الرضا ثم محمد بن علي ثم علي بن محمد
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صلوات اهلل عليهم أجمعين أشهد لهم بالوصية واإلمامة وأن األرض ال تخلو المنتظر 

من حجة اهلل تعالى على خلقه في کل عصر وأوان وأنهم العروة الوثقى وأئمة الهدى 

، وأن کل من خالفهم ضال إلى أن یرث اهلل األرض ومن عليهاوالحجة على أهل الدنيا 

ن عن رون عن القرآن والناطقومضل باطل تارک للحق والهدى وأنهم المعب

 ( بالبيان ومن مات ولم یعرفهم مات ميتة جاهليةالرسول)ص

علي بن ابي طالب اميرمومنان و امام پرهيزکاران و رهبر روسفيدان و برترین »

وصيان و وارث علم نبيان و پيغمبران و بعد از وی حسن و حسين سروران اهل 

پس محمد بن علي شکافنده دانش بهشت سپس علي بن الحسين زین العابدین س

پيغمبران سپس جعفر  بن محمد صادق وارث علم اوصياء سپس موسي بن جعفر 

فرونشاننده خشم سپس علي بن موسي الرضا سپس محمد بن علي التقي سپس علي بن 

محمد الهادی سپس حسن العسکری و سپس حجة قائم منتَظَر صلوات اهلل عليهم؛من 

امامت آنان و اینکه زمين از حجت الهي خالي نمي گردد  شهادت مي دهم به وصيت و

در هر زماني که باشد و اینکه آنان ریسمان الهي و امامان هدایت و حجت خدا بر 

اهل دنيا در هر زماني هستند.هرکسي با آنان بمخالفت برخيزد گمراه و گمراه گر و 

از زبان نبي اهلل با و تعبير کنندگان قرآنند باطل تارِک حق و هدایت است و اینان 

تبيين سخن مي کنند و هر کسي بميرد در حالي که اینها را نمي شناسد بمرگ 

 148«جاهليت مرده است.

را  همبوشیعدم معرفت به احمد  (السالم هیعل)چرا امام رضاسوال اینجاست که  طبعاً

علیه )علیامام منکر والیت  ناکر ادعایش را بنشانه مرگ جاهلی نشمرده ولی خود احمد 

 السالم( می داند؟

 

زیبا از عبد العظیم حسنی علیه الرحمة است كه وی نزد امام  روایتی -17

هادی علیه السالم آمده و دین خود را بآن امام همام عرضه می كند و امام نیز در 

 آخر رضایت خود از معتقدات عبد العظیم الحسنی اعالن می كند.

 را در این قسمت ذكر می كنیم:فرازهایی كه مربوط به امر امامت است 

إني أقول أن اهلل تعالى واحد ليس کمثله شئ ...وإن محمدا عبده ورسوله خاتم 

النبيين ، فال نبي بعده إلى یوم القيامة ، وأن شریعته خاتمة الشرائع ، فال شریعة بعدها 

علي بن إلى یوم القيامة ، وأقول إن االمام والخليفة وولي االمر بعده أمير المؤمنين 
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عليه السالم (، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين،ثم محمد بن علي، ) أبي طالب

ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم أنت یا 

 .موالی

 ؟فقال علي )عليه السالم(: ومن بعدی الحسن ابني، فکيف للناس بالخلف من بعده

، وال یحل ذکره : ألنه ال یرى شخصهلذاک یا موالی؟ قا ف: وکيقال: فقلت

 .قسطا وعدال کما ملئت ظلما وجورا باسمه حتى یخرج فيمأل األرض

هم عدو اهلل ، وطاعتهم . وأقول إن وليهم ولي اهلل ، وعدوقال: فقلت: أقررت

، لقاسمم(، یا أبا اعليهما السالفقال علي بن محمد )...، ومعصيتهم معصية اهلل طاعة اهلل

، فأثبت عليه ، ثبتك اهلل بالقول الثابت في الذی ارتضاه لعباده هذا واهلل دین اهلل

 .الحياة الدنيا وفي اآلخرة

من اعالن مي کنم که خداوند  عبد العظيم مي گوید من نزد امام هادی گفتم: »

و او  اوستواحد است و چيزی همانند وی نيست!...و اینکه محمد بنده و پيغام آور 

پيغمبری تا روز قيامت برنخواهد و بعد از وی هيچ  بودههمانا ختم دهنده رسالت 

 است و شریعت وی تا روز قيامت باقيست و شریعت جدیدی بوجود نخواهد آمد.خ

امير المومنين  نيز اعالن مي کنم که امام وجانشين و صاحب والیت بعد از وی،

پس علي بن الحسين زین علي بن ابي طالب است و بعد از وی حسن و حسين س

علي سپس جعفر  بن محمد صادق وارث علم اوصياء سپس  العابدین سپس محمد بن

موسي بن جعفر فرونشاننده خشم سپس علي بن موسي الرضا سپس محمد بن علي التقي 

 و سپس تو ای سرور من.

و بعد از من هم فرندم حسن عسکری و بعدتر جانشين  پس امام هادی فرمود:

 طور خواهد بود حال مردم در آن وقت؟پس چ وی!

 چگونه خواهد بود ای موال؟ پس پرسيدم:

شخصي از مکان وی آگاه نمي گردد و ذکر اسم وی نيز  جایز نيست  پس فرمود:

تا زماني که ظهور کرده و زمين را پر از عدل و داد کند همانگونه که از ظلم و 

 جور مملو گشته است.

يز اقرار مي کنم؛ هر کسي دوست اینان باشد دوست به این نپس  من ادامه دادم:

خداست و دشمنان اینان دشمنان خدا هستند و اطاعت از آنان اطاعت از خداست و 

 نافرماني آنان نافرماني از خدای متعال است.
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بخدا قسم این همان دین خدا است که خداوند از آن رضایت  پس امام فرمود:

آخرت پایدارت داوند تو را در زندگي دنيا وکه خپس بر همين عقيده باش  دارد.

 149« کند.

امامشان در دین مرضی خدا  جایگاهانصار احمد همبوشی از خود سوال نمی کنند 

 (علیه السالم)تا امام هادی را می شمُرد امام اسامی ائمه چرا وقتی عبدالعظیم حسنی ؟کجاست

سکری و بعدتر فرزند وی فوراً سخن وی را تکمیل و ذکر می کند که بعد از من حسن ع

ولی در آن میان هیچ سخنی از احمد  ؛مهدی صاحب الزمان نیز حائز مقام امامت هستند

نیست وامام به همین مقدار بسنده کرده و بعد از اقراریه عبدالعظیم حسنی علیه  همبوشی

بماند و تزلزلی در آن راه  می کند بر همین عقیده تأکیدالرحمة آن را از وی قبول و 

حال ما امام هادی نوه رسول اهلل و معصوم من عند اهلل را تأیید کنیم یا احمد بن  ندهد؟

 نوه همبوش و مدعی دروغین مهدویت را؟ اسماعیل

 

در حدیثی از امام باقر علیه السالم وی متن كامل لوح نورانی حضرت  -18

د كه در آن زهراء علیها السالم را برای جابر كه آن لوح را دیده بود نشان می ده

 اینگونه نوشته شده بود:

) بِسْمِ اهلل الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (هذا کتاب من اهلل العزیز الحکيم أنزله الروح األمين 

 على محمّد خاتم النبيّين .

یا محّمد ، عظَّم أسمائي و اشکر نعمائي و ال تجحد آالئي و ال ترج سوائي و ال 

غيری ) أُعَذِّبُه َعذاباً ال أَُعذُِّبه أَحَدًا مِنَ تخش غيری ، فإّنه من یرج سوای و یخش 

 الْعالَمِينَ (.

، و جعلت بياء و فضّلت وصيّك على األوصياءیا محّمد ) إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى ( األن

الحسن عيبة علمي بعد انقضاء مّدة أبيه ، و الحسين خير أوالده األّولين و اآلخرین ، 

عقب عليّ زین العابدین ، و محمّد الباقر لعلمي و الداعي إلى اإلمامة و منه ی منه بيت

سبيلي إلى منهاج الحقّ ، و جعفر الصادق في القول و العمل تتسبّب من بعده فتنة 

صمّاء ، فالویل کلّ الویل للمکذّب بعبدی و خيرتي من خلقي موسى ،و عليّ الرضا 

لصالح إلى جنب شرّ خلق اهلل ، و یقتله عفریت کافر یدفن بالمدینة التي بناها العبد ا

محمّد الهادی إلى سبيلي الذابّ عن حریمي ، و القيّم في رعيته حسن أغرّ یخرج منه 
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ذو االسمين عليّ و الحسن ، و الخلف محّمد في آخر الزمان على رأسه عمامة بيضاء 

ل تظلَّه من الشمس ینادی بلسان فصيح تسمع الثقلين و الخافقين ،هو المهدیّ من آ

 محمّد ، یمأل األرض عدال کما ملئت جورا

بسم اهلل الرحمن الرحيم این کتاب از خداوند عزیز و حکيم است که آن را  »

، نامهاى مرا بزرگ بشمار و وح االمين بر محمد نازل کرده است. اى محمدبوسيلهء ر

سى در مقابل نعمتهایم شکر گذار باش و الطاف مرا انکار مکن و به غير از من به ک

. زیرا کسى که به غير من اميدوار ير من هم از کسى نترساميدوار مباش و از غ

کس را مانند او  باشد و از غير من بترسد او را چنان عذاب مى کنم که تاکنون هيچ

 .عذاب نکرده باشم

، من تو را از ميان پيامبرانم برگزیدم و وصى تو را به سایر اوصياء اى محمد

علم خودم نمودم  گنجينهبراى تو وصى قرار دادم و حسن را  برترى دادم و على را

. و حسين را که بهترین اوالد اولين و ز پایان عمر پدرش جانشين او باشدکه بعد ا

، از او هم زین العابدین امام است ، و بعدمى باشد و خانه ی امامت از اوست آخرین

ء مردم به راه راست و ندهو بعد از او محمد که شکافندهء علم من است و دعوتکن

ت و همچنان در علمش ، و بعد از او جعفر است که در قول خود صادق اسطریق حق

. پس واى بر کسى که بنده ز او دورهء تاریکى و فتنه مى آید، و بعد اصادق مى باشد

. بعد از او هم على رضا است که ، موسى کاظم را تکذیب کندز خلقمو منتخب من ا

شود که بندهء صالح من آن شهر يفر مى کشد و در شهرى دفن ماو را یك عفریت کا

 .کننديرا بنا کرده و او را در کنار شرورترین خلق خدا دفن م

، عدالت کننده راه من و حمایت کننده از حریم منو پس از او محمد هادى بر 

 (على النقى)شوند ، یکى به نام علىيدر ميان رعيتش است و از صلب او دو نفر خارج م

شود و يى و آخر از همه محمد است که در آخر زمان ظاهر مکرگرى حسن عسو دی

در سرش عمامهء سفيد رنگى است که او را از تابش نور خورشيد حفظ مى کند و با 

مى  . همه ی انسانها و مالئکه صداى او راکند يزبان بسيار فصيح مردم را صدا م

و ستم پر شده از اینکه از جور  . روى زمين را پس. او مهدى آل محمد استشنوند

 150« .با عدالت پر مى کند
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ل رسول اهلل صلى اهلل عليه : قات مولى أبي ذرّ عن أمّ سلمة قالتعن أبي ثاب -19

 **: ) ال إِله إِلَّا اهلل (لسماء نظرت فإذا مکتوب على العرش: لمّا اسری بي إلى او آله

، نور عليّ و فاطمة و صرته بعليّ. و رأیت أنواراأّیدته بعليّ و ن ) مُحَمٌَّد رَسُولُ اهلل (

الحسن و الحسين و عليّ بن الحسين و محمّد بن عليّ و جعفر بن محّمد و موسى بن 

جعفر و عليّ بن موسى و محّمد بن عليّ و عليّ بن محّمد و الحسن بن عليّ . و رأیت 

 ؟من هذا و من هؤالءلت : یا رّب ، نور الحجّة یتألأل من بينهم کأنه کوکب درّیّ فق

 : یا محمّد ، هذا نور عليّ و فاطمة و هذا نور سبطيك الحسن و الحسين.فنودیت

، و هذا الحجّة الذی یمأل ک من ولد الحسين مطهّرون معصومونو هذا نور األئّمة بعد

 الدنيا قسطا و عدال .

خدا صلى ( از ام سلمه از رسول  غالم ابو ذراز ابو سعيد تميمى از ابو ثابت )  »

 :يه و آله نقل کرده که حضرت فرموداهلل عل

، مکتوبى را که بر عرش بود دیدم که بر آن نوشته هنگامى که به آسمان رفتم

د کردم و بود : * ) ال إِله ِإلَّا اهلل ( * * )مُحَمٌَّد رَسُولُ اهلل ( * که با على او را تأیي

ر على و فاطمه و حسن و حسين و . و نورهایى دیدم که انوابا على او را یارى دادم

على بن حسين و محمد بن على و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و على بن موسى و 

محمد بن على و على بن محمد و حسن بن على بودند و دیدم نور حجت خدا را که از 

ن ، ایپس گفتم: اى پروردگار خشان مى درخشيد.وار چون ستارهء درميان آن ان

؟ پس ندا آمد که : اى محمد ، اینها نور على و فاطمه دو رها چيستکيست و این نو

فرزندت حسن و حسين و پيشوایان بعد از تو هستند از فرزندان حسين که پاک و 

 151« .يا را از قسط و عدل پر خواهد کردمعصوم هستند و این حجت ما است که دن

 

قلت : یا رسول اهلل ، عن الحسين بن عليّ عن أبيه عليّ عليهم السالم قال :  -20

کم األئمّة بعدک ؟ قال : أنت یا عليّ ثمّ ابناک الحسن و الحسين و بعد الحسين عليّ ابنه 

و بعد عليّ محّمد ابنه و بعد محمّد جعفر ابنه و بعد جعفر موسى ابنه و بعد موسى عليّ 

و الحجة من  ابنه و بعد عليّ محمّد ابنه و بعد محّمد عليّ ابنه و بعد عليّ الحسن ابنه

ولد الحسن ، و هکذا وجدت أساميهم على ساق العرش ، فسألت اهلل تعالى عن ذلك 

 فقال : یا محّمد ، هم األئمّة بعدک مطهّرون معصومون و أعداؤهم ملعونون .
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ا السالم نقل کرده که حضرت از امام حسين از پدرش امير المؤمنين عليهم »

؟ بعد از تو امامان چند نفر هستند ،سول خدا: اى رر عرض کردم: من به پيامبفرمود

 حضرت فرمود :

، بعد هم دو فرزندانت حسن و حسين و بعد از آنها على فرزند حسين تو اى على

و بعد از او محمد فرزند على و بعد از او جعفر و پس از او موسى و بعد از او على و 

، که ز او حجت فرزند حسنو حسن و بعد ابعد از او محمد و بعد از او على و بعد از ا

ين خواندم و از خداوند سؤال کردم. خداوند من نام آنها را در ساق عرش چن

ند و دشمنان آنها ملعون مى : اینها امامان بعد از تو هستند که پاک و معصومفرمود

 152«.باشند

مام بعنوان نمونه بیست حدیث را در رابطه با حصر ائمه علیهم السالم در دوازده ا ما صرفاً

 د آن هستند.و اعوان وی مؤکِّ همبوشیمطرح کردیم که مبطل بر آنچیزی است که احمد 

بلکه آنچه که قابل ذکر است اینکه امام صادق علیه السالم معتقدین به امام سیزدهم در عصر 

از طریق مهدویت در  فینوآنها را در زمره منحر غیبت را خوارج و مارقین شیعه نام گذاری

 ری معرفی کرده است.عصر غیبت کب

از خط مهدویت و صاحب الزمان را به چند دسته تقسیم  فینمنحر (علیه السالم)امام صادق

 می کند:

 فإن األمة ستنکرها لطولها -الف

 امتي بخاطر طوالني شدن غيبت منکر اصل مهدویت مي شوند.

 قائل لغير هدى بأنه لم یولد -ب

 !.دی اصال بدنيا نيامده استگوینده ای هدایت نيافته خواهد گفت که مه

 وقائل یقول : إنه ولد ومات -ج

 گوینده ای خواهد گفت که وی بدنيا آمده بود ولي همکنون مرده است.

 وقائل یفر بقوله إن حادی عشرنا کان عقيما -د

 ن عسکری(عقيم بود.اهد گفت:همانا امام یازدهممان)حسو گوینده ای خو

 لى ثالث عشر وصاعداوقائل یمرق بقوله إنه یتعدى إ -ـه

خواهد گفت که أمر  ،و گوینده ای که بحسب سخنش جزو خوارج و مارقين مي گردد»

 «!.امامت به امام سيزدهم رسيده  وبيشتر شده است

 وقائل یعصي اهلل عز وجل بقوله : إن روح القائم ینطق في هيکل غيره . -و
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ح قائم در جسد وکالبد وشخصي باگفتن این سخن معصيت خدا را مي کند که:همانا رو

 153شخص دیگری حلول کرده است.

شرح حال احمد بصری و اعوان وی است که می گویند  « ـه » دیده می شود که بند

منکر والیت  ،اطاعتش واجب و منکر والیتش الحسن امام سیزدهم شیعیان وهمانا امام احمد 

 .است مرتضی علی علیه السالم

هزار و دویست و چند سال قبل سند خارجی بودن و  فلذا خود امام صادق علیه السالم

 را اعالن کرده است. همبوشیمارق بودن احمد 

*** 
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 ادعای سفارت

 همبوشی بن اسماعیل احمد 
 

مهدی بعد المهدی است و پس از الاحمد همبوشی بصری علی رغم ادعای اینکه وی 

دعیست که وی سفیر امام زمان علیه م؛ شهادت امام زمان علیه السالم اوست سردمدار عالم

 !.السالم نیز هست

از جانب یک شخص  فرستادگی و نیابت خاصههمانطور که می دانیم معنای سفارت یعنی: 

 یا یک گروه.

 یر و نائب خاصه را تعیین می کند؟چه کسی سف

ی یا باید نصی از جانب خود معصوم علیه السالم یا از جانب نائب و شخص معتمد قبل طبعاً

 وجود داشته باشد تا بتوان نائب جدید یک امام یا حتی غیر امام معصوم را شناخت.

کند قطعا  معینرا  (علیه السالم)حال وقتی پرسیده شود چه کسی باید سفیران امام زمان

مورد  سفیر قبل ترِ یا اینکه  تعیین کندوی را بایستی  خود آنحضرتیا باید گفت که 

 .را معرفی نمایدسفیر بعد از خود  ،اعتماد

یا سفرای آن  (روحی له الفداء)فلذا برای تک تک نواب اربعة نص صریحی از امام عصر

 وارد شده است که ما روایات را بدون ترجمه ذکر می کنیم:بزرگوار 

 

 شالعمری و فرزند یدشیخ عثمان بن سع 

 وثاقت و عظمت شأن دو نائب اول در کالم امامین عسکرین :

أعامل أو عمن آخذ ، عليه السالم قال : سألته وقلت : من  عن أبي الحسن -1

؟ فقال له : العمری ثقتي فما أدى إليك عني فعني یؤدی وما قال لك وقول من أقبل

عني فعني یقول ، فاسمع له وأطع ، فإنه الثقة المأمون ، وأخبرني أبو علي أنه سأل أبا 

وابنه ثقتان ، فما أدیا إليك عني محمد عليه السالم عن مثل ذلك ، فقال له : العمری 
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أطعمها فإنهما الثقتان المأمونان، ، فاسمع لهما ویؤدیان وما قاال لك فعني یقوالن فعني

 154. قال : فخر أبو عمرو ساجدا وبکىفهذا قول إمامين قد مضيا فيك

 

بن عثمان العَمری مبنی بر نیابت او بعد از  مدنامه امام زمان بشیخ مح -2

 پدرش:

محمد بن عبد اهلل بن جعفر الحمیری ، عن أبیه عبد اهلل بن جعفر حدثنا 

الحمیری قال : خرج التوقیع إلى الشیخ أبی جعفر محمد بن عثمان بن سعید 

 .العمری قدس اهلل روحه فی التعزیة بأبیه رضی اهلل تعالى عنه

 وفی فصل من الکتاب :

، عاش أبوک سعيدا ومات  إنا هلل وإنا إليه راجعون تسليما المره ورضي بقضائه  

حميدا فرحمه اهلل وألحقه بأوليائه ومواليه عليهم السالم ، فلم یزل مجتهدا في أمرهم ، 

 ساعيا فيما یقربه إلى اهلل عز وجل وإليهم ، نضر اهلل وجهه ، وأقاله عثرته  .

 :وفی فصل آخر 

ه أجزل اهلل لك الثواب وأحسن لك العزاء ، رزئت ورزئنا وأوحشك فراق  

وأوحشنا ، فسره اهلل في منقلبه ، کان من کمال سعادته أن رزقه اهلل تعالى ولدا مثلك 

یخلفه من بعده ، ویقوم مقامه بأمره ، ویترحم عليه ، وأقول الحمد هلل ، فإن األنفس 

طيبة بمکانك ، وما جعله اهلل عز وجل فيك وعندک ، أعانك اهلل وقواک وعضدک 

 155ظا وراعيا وکافياووفقك ، وکان لك وليا وحاف

 

 شیخ ابي القاسم حسین بن روح نوبختي 

 شیخ محمد بن عثمان العمری بِوِی:اعطای سفارت از جانب  -1

سمعت أبا الحسن علي بن بالل بن معاویة المهلبي  یقول في حياة جعفر بن محمد 

 بن قولویه : سمعت أبا القاسم جعفر بن محمد بن قولویه القمي یقول : سمعت جعفر بن

أحمد بن متيل القمي یقول : کان محمد بن عثمان أبو جعفر العمری رضي اهلل عنه له 

من یتصرف له ببغداد نحو من عشرة أنفس وأبو القاسم بن روح رضي اهلل عنه فيهم ، 

وکلهم کانوا أخص به من أبي القاسم بن روح حتى أنه کان إذا احتاج إلى حاجة أو 
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لم یکن له تلك الخصوصية ، فلما کان وقت مضي أبي إلى سبب ینجزه على ید غيره لما 

 156جعفر رضي اهلل عنه وقع االختيار عليه وکانت الوصية إليه

 

 :ارجاع شیعیان به حسین بن روح توسط شیخ محمدبن عثمان العَمری -2

حدثنا أبو جعفر محمد بن علي األسود رحمه اهلل قال : کنت أحمل األموال التي 

ى أبي جعفر محمد بن عثمان العمری رحمه اهلل فيقبضها مني ، تحصل في باب الوقف إل

 فحملت إليه یوما شيئا من األموال في آخر أیامه قبل موته بسنتين أو ثالث سنين .

فأمرني بتسليمه إلى أبي القاسم الروحي رضي اهلل عنه ، فکنت أطالبه بالقبوض ، 

 البه بالقبوض فشکا ذلك إلى أبي جعفر رضي اهلل عنه فأمرني أن ال أط

 وقال : کل ما وصل إلى أبي القاسم فقد وصل إلي ، فکنت أحمل بعد ذلك

 األمواإلليه وال أطالبه بالقبوض

فدخلوا على أبي جعفر ) رض ( فقالوا له : إن حدث أمر فمن یکون مکانك  -3 

؟ فقال لهم : هذا أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر النوبختي القائم مقامي 

سفير بينکم وبين صاحب االمر عليه السالم والوکيل ] له [ والثقة األمين ، فارجعوا وال

 157إليه في أمورکم وعولوا عليه في مهماتکم فبذلك أمرت وقد بلغت

 شیخ علي بن محمد السمری 

 السمری:علی بن محمد وصیت شیخ حسین بن روح نوبختی بشیخ 

اهلل ، عن أبي عبد عبيد اهللبن النعمان والحسين بن وأخبرني محمد بن محمد 

: أوصى الشيخ أبو القاسم رضي اهلل عنه إلى أبي الحسن محمد بن أحمد الصفواني. قال

 158.عنه فقام بما کان إلى أبي القاسمعلي بن محمد السمری رضي اهلل 

یا سفرای ماضیة  ةفلذا دیده می شود که برای تک تک این سفرای اربعة نص صریح ائم

صدوق علیه در الغیبة ونیز بزرگانی مثل شیخ اإلسالم ابوجعفر الخ طوسی وجود است که شیم

یا شیخ اعظم فیض کاشانی در الوافی و عالمه مجلسی در بحار و عالمه الرحمة در کمال الدین 

 شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه ده ها روایت ذکر کرده اند که جای هیچگونه انکار نیست.

 سفارت خود محتاج یک نص صریح است! حال آنکه احمد همبوشی برای
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ما بارها و بارها خواستار تنها یک نص واضح از جانب علی بن محمد سمری یا امام زمان 

علیه السالم شده ایم که در آن، شخص شخیص امام زمان علیه السالم و یا علی بن محمد 

صره که از وفات علی بن محمد سمری، شخصی از بسمری اعالن کند بعد از هزار سال 

ظهور کرده و سفیر جدید  همبوشیلیسانس رشته شهرسازی دارد بإسم احمد بن اسماعیل 

 حب الزمان علیه السالم می گردد.!صا

*** 

   أ امام زمان

 را مفتضح می کند همبوشیاحمد 

 

در بلکه آنچه  ،تنها نصی از جانب آن سفیر یا امام زمان از برای احمد بصری نیسته ن 

که شخص امام زمان علیه السالم کذب این فرد را درباره  این است د دانستبایقضیه سفارت 

 ،سمریبه شیخ  ی مرسولهمشاهده ی خصوصی و سفارت علنی کرده و طی آخرین نامه 

 :اند را دروغ گو تلقی فرمودتمامی کسانی که مدعی مشاهده وی من باب سفارت شده 

يك، فانك ميت ما بينك و بين یا على بن محمد السمرى اعظم اهلل اجرا خوانك ف

ستة ایام، فاجمع امرک و التوص الى احد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة 

القلوب  التامة. فال ظهور اال بعد اذن اهلل تعالى ذکره، و ذلك بعد طول االمد و قسوة

ال فمن ادعى أسيأتى الى شيعتى من یدعى المشاهدة، و امتالء االرض جوراً. و

شاهده قبل خروج السفيانى و الصيحة فهو کذاب مفتر، و ال حول و ال قوة اال الم

باهلل العلى العظيم. فنسخوا هذا التوقيع و خرجوا، فلما کان اليوم السادس عادوا اليه 

عه، و هو یجود بنفسه فقال له بعض الناس: من وصيك من بعدک؟ فقال: هلل امر هو بال

 ه(.)رو قضى فهذا آخر کالم سمع منه

اى علىّ بن محمّد سمرىّ! خداوند اجر برادرانت را در عزاى تو عظيم گرداند  »

و به که تو ظرف شش روز آینده خواهى مرد، پس خود را براى مرگ مهيّا کن 

که پس از وفاتت  قائم مقام تو شود زیرا غيبت تامّه واقع شده و احدى وصيّت مکن 

آن پس از مّدتى طوالنى و قساوت ظهورى نيست مگر پس از اذن خداى تعالى و 

 ها و پر شدن زمين از ستم واقع خواهد شد.دل
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و به زودى کسانى نزد شيعيان من آیند و اّدعاى مشاهده کنند، بدانيد هر که 

پيش از خروج سفيانى و صيحه آسمانى اّدعاى مشاهده کند دروغگوى افترا بند 

 العليّ العَظيم. است، وَ لَا حولَ و ال قَُوّةَ إَِلّا ِباللَّهِ

پس؛ حاضرین از آن توقيع استنساخ کردند و از نزد او خارج شدند، و چون 

از مردمان روز ششم فرا رسيد نزد او بازگشته و او را در حال احتضار بود، یکى 

 کيست؟ شما پس از پرسيد: وصىّ 

و فوت کرد. و این  رى است که خود او رساننده آن استگفت: خداوند را ام

 159«ن کالمى بود که از او شنيده شد.آخری

حال آنکه دیده می شود احمد همبوشی مدام از دیدار وی با امام زمان بعنوان نائب و 

جانشین آنحضرت دم می زند و این خود بهترین نص مبنی بر کذب دعوی احمد بصری است 

 که حتی خود صاحب الزمان علیه السالم او را تکذیب می کند:

 ه قبل خروج السفيانى و الصيحة فهو کذاب مفترفمن ادعى المشاهد

هر که پيش از خروج سفيانى و صيحه آسمانى اّدعاى مشاهده کند دروغگوى  »

 «افترا بند است

 شبهه 

هرکسی که آنحضرت »در این روایت اگر قبول کنیم که  انصار احمد الکاطع می گوید:

عه که ادعای دیدار با وی در پس در اینصورت بزرگان شی «کذاب است ،را مشاهده می کند

 !.جزو هماندسته می شوند داشته اید،دوران غیب کبری را 

 جواب

هیچ ربطی به احمد  که برخی از اعالم شیعه بدیدار آنحضرت رسیده اند، این :اوالً 

صاحب همبوشی ندارد زیرا که بنص صریح کذب احمد بصری و دروغگویی او از جانب 

تأکید می کند به شیخ علی  علیه السالم آنحضرتزیرا  .ه استعلیه السالم صادر شد الزمان

احد الناسی را بر سفارت مگمار و سپس ذکر می کند هر کسی  تالسمری که بعد از خود

 !.بصری است حال آنکه این سخن شرح حال احمد مدعی شهود من شود کذاب است.
                                                           

 مؤسسة النشر اإلسالمی التابعة لجماعة المدرسین بقم  -516ص-2ج-الشیخ ابو جعفر الصدوق-کمال الدین وتمام النعمة 159

 سةقم المقد -مؤسسة المعارف اإلسالمیة  -395ص-الشیخ أبوجعفر الطوسی-الغیبة رک: 

 قم -مؤسسة المعارف اإلسالمیة  -9ص-8ج-السید هاشم البحرانی -مدینة المعاجز ر ک: 
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 فلذا این فرافکنی بیشتر از روی عجز است تا استدالل.

عنای مشاهده در این روایت بمعنی رؤیت معمولی بین دو شخص یا دیدار یک مثانیاً:

 شهود اختصاصی و ارتباط خاصِ معنای آن  ،بلکه بحسب سیاق نامه ؛شیعه با امام خود نیست

 با آنحضرت است که مختص نواب اربعه علیهم الرحمة بود. دمتَ مُ 

 زیرا در روایت داریم که امام علیه السالم می فرماید:

 ما سنته من یوسف فالستر جعل اهلل بينه وبين الخلق حجابا یرونه وال یعرفونهأ

زیرا  است. )پوشیدگی امر امامت وی(سنتي که مهدی از یوسف بإرث مي برد سِتر »

مي بينند  خداوند بين او و بين خالئق حجابي قرار ميدهد که با وجود اینکه وی را

 160«ولي نمي شناسندش.

منقوالتی صحیحه از بزرگان تشیع  ،روایات دیگر ین روایت و بعضهمچنین در  کنار ای

دیدار داشته  (علیه السالم)علی اإلطالق بچشم می خورد که آنان با حضرت مهدی و ثقاتِ

 جامعهمانند دیدار ابن قولویه علیه الرحمة صاحب  .و وی را بدیده خود نظاره کرده اند اند

همچنین دیدار سعید  .کبریسال از شروع غیبت  شتالزیارات با آنحضرت آنهم بعد از ه

راوی این  که صاحب وی با صاحب الزمان در سردابرضی الدین قدس اهلل نفسه الزکیة و 

نیز دیدار شیخ علی نمازی علیه  اإلربلی از جماعتی از ثقات است. سخن شیخ علی بن عیسی

 نقل عالمه کورانی از آن بزرگوار.الرحمة با صاحب الزمان بحسب 

ولی خاصیت مطلق تمامی این دیدار ها و آن مالقات ها این است که شخص ناظر امام 

بودن را ندارد و مدعی نیست که دائما با او در  فی مشهد المهدیزمان علیه السالم ادعای 

 !.سفارت داردارتباط بوده و همه وقت امکان دیدنش را دارد و از جانب وی 

بود یا آنچنان اطالعی و حتی آمادگی نسبت بدیدار بلکه در مواقعی که اصال خبردار ن

 رخصت مالقات با امام زمان علیه السالم را گرفته بود. ،نداشت

 .نگشته اندمدعی مقامات عُلیا و مناصب الهی بی همتا  با آنحضرت بحسب دیدارآنان نیز 

امع حال آنکه احمد بصری مدعیست سفیر امام زمان و شاهد وی و حاضر در محضر وی و س

کالم وی و حتی مدعی جانشینی اوست و نیز ادعا دارد خود احمد همبوشی زمینه ساز ظهور 
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این  ؛در دست داردنیز را  شیمانیت ،امام زمان و منسّق و هماهنگ کننده ظهور وی بوده

 مشاهده دقیقا همانی است که حضرت صاحب الزمان مدعی آن را کذاب دانسته است.

 161تأکید دارد. وجه بیانبر این  عالمه مجلسی در بحار نیز

 

و ارتباط خاص در دوران ادعای سفارت یعنی  توضیح اینکه در این مورد بخصوص

ه شیخیه کرمانیه است که قائل به رکن رابع قبصری همبوشی پیرو فر مداح ،غیبت کبری

 !.بودند

زمان  بحضور امام سفیر و نائب خاص وشیعه کاملی که می تواند دائماً یعنی: رکن رابع

 !.علیه السالم رسیده و با وی هم کالم گردد

رشتی هر دو و شاگرد ایرانی وی سید کاظم  162آنها اعتقاد داشتند شیخ أحمد األحسائی

رکن رابع بودند که منکرین وی منکرین اصلی از اصول دین بوده و از والیت علی علیه 

  !.السالم خارج می شدند

 هکاظم رشتی با علی محمد باب رئیس فرقه بابی بعد از وفات سیدای مالحسین بشرویه 

بیعت کرده و وی را سفیر امام زمان و باب دیدار وی و رکن رابع معرفی کرد و سپس 

 تن از بزرگان شیخیه بودند با علی محمد باب بیعت کردند. 18حروف حی که شامل 

و خود را ادعایی مقارن شیخیه دارد  دیده می شود که احمد همبوشی بصری هم دقیقاً

مر ای او معرفی و منکرین این منسّق برنامه ها سفیر امام زمان وباب دیدار و رابط خاص و

را خارج از والیت علی مرتضی و دشمن پیغمبر قلم داد می کند که این خود برترین دلیل بر 

 است. رحمهم اهلل شاندشمنی این کذاب با آل محمد علیهم السالم و شیعیان

ه تبشیری و تنذیری و داللتی احمد دجال را مطالعه کند در حالی اساسا هر کسی روی

که با روند تبلیغاتی دجاجله ای مثل حیدر المشتت و بهاء اهلل و علی محمد باب و غالم احمد 

قادیانی آشنایی دارد، می تواند براحتی دریابد که احمد بصری یک نموذج و یک برآیند 

 های ارتباطی کنونی تقویت شده، تبلیغ می شود. برداری از همه اینهاست که با دستگاه
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 شبهه
ی صاحب الزمان به علی بن نامه  ،عجیب که احمد بصری همبوشی از سر عجز خود

 و غیر قابل استناد معرفی می کند.را ضعیف السند و بی ارزش  محمد سمری و توقیع شریف

 !.ید داردبر این قضیه تأک 30صفحه همانطور که در کتاب مع العبد الصالح 

 جواب

نسبت به نص قاطع و این خود بهترین دلیل بر بیچارگی احمد و اعوان احمد همبوشی  

زیرا خود شیخ صدوق که  ست.در ردّ دعوی او بی چون و چرای امام زمان علیه السالم

هجری قمری است این نامه را در کتاب کمال الدین ذکر می کند حال آنکه  381متوفی 

 نوشته شده است. 329نامه در سال 

 سال ما بین وفات شیخ صدوق و نوشتن نامه فاصله بوده است. 52 صرفاًیعنی 

است که در این صورت در زمان نوشته شدن این  306از طرفی شیخ صدوق متولد سال

نمی با شیخ نامه  قرابت زمانفلذا از اساس جای هیچ شک  وشبهه ای در  ،ساله بودند 23نامه 

ینکه این نامه را با نقل واسطی بإسم أحمد بن الحسن المکتب که خصوصا ا توان داشت.

 ،با لفظ ترضی)رضی اهلل عنه( یاد می کند187فحهشخصا از وی در کتاب عیون أخبار الرضا ص

 روایت کرده است.

علمای اعالم تشیع از اول تا آخر نیز همگی بر این توقیع شریف ملتزم بوده و آن را 

 ی آن تأکید چندباره داشته اند.مقدس دانسته و بر فرازها

بزرگانی نظیر شیخ الطائفه و شیخ ابن حمزه طوسی و شیخ طبرسی و شیخ صدوق و قطب 

الدین راوندی و مال احمد نراقی و عالمه مجلسی و بسیاری از بزرگان دیگر همگی در 

این توقیع را بدون هیچ طعنه ای در سند آن ذکر کرده اند که این  ،برترین کتب خود

 خود مقبولیت این توقیع را در کنار اعتبار آن اثبات می کند.

بر احمد همبوشی و نیز  علیه السالم بزرگ امام زمان یهاین ردّ و شأنیت فلذا در سندیت

و سایر کذابین و دجاجله و مدعیان دروغین  لی باب و میرزاحسینعلی نوری بهاء اهللعمحمد

 سفارت، شکی نیست.
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 همبوشیاحمد 

 انیتیم مدعی 

 

علی رغم ادعای امامت الهی و مهدویت آخر  احمد همبوشیشاید باور کردنی نباشد که 

وی  ا حفظ سمتبکه الزمان و عصمت قرآنی و سفارت از جانب مهدی القائم، ادعا دارد 

 یمانی آل محمد است.

 !احمد همبوشی بصری می تواند یمانی باشد؟حال آیا با توجه به روایات، 

که یمانی علیه السالم هیچ ربطی و رابطه ای به احمد الکاطع ندارد و  ما قطعیت داریم

 رای ان ادله متعدد بیان می کنیم:ب

 

 پرهیزکار است یمانی صادق و-الف

و اینکه آنچه که از روایات بر می آید کرامت و صداقت و بزرگواری شخصیت یمانی 

روغ گو و فتنه انگیز احمد ددقیقا متضاد با شخصیت  این صفات و پرچم وی هدایت گر است

 ست.بصری

احمد بدروغ ادعا کرده فرزند امام زمان علیه السالم است و از جانبی ادعا کرده از 

 !.طرف وی امامت دارد و او امام سیزدهم شیعیان است

در زمان غیبت کبری که نقل کردیم حال انکه حدیث صحیح از امام صادق علیه السالم 

 آندسته مارق و خارج از لیو ،هان به چند دسته تقسیم می شوندمنحرفین و ضالّین و گمرا

 :حق این ویژگی را دارد

 قائل یمرق بقوله : إنه یتعدى إلى ثالث عشر فصاعدا

امر امامت به امام سيزدهم  گوینده ای بحسب این قولش جزو مارقين است که: »

 163«افزایش یافته و باال مي رود.

 

 رق از حق است و در بطالن شخصیت وی شکی نیست.فلذا از اساس احمد بصری یک ما
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کتبا وعلنا کذب و افتراء که امام زمان علیه السالم همچنین در قضیه سفارت دیدیم 

 فمن إدعی المشاهدة فهو کذاب مفتر. نمود.سایر مدعیان سفارت را اعالم احمد الکاطع و 

م که ابتدا به مسلمانان نیز در قضیه تعیین قبر حضرت زهراء علیها السالم مشاهده کردی

عامه دروغ بسته و ادعا می کنند آنها نیز همانند تشیع اعتقاد بر مخفی بودن قبر زهراء 

علیها السالم را دارند که به نص صریح علمای اهل سنت دروغگو بودن احمد را در این باب 

الم عمل همچنین گفتیم که وی در تعیین قبر آنحضرت مخالف ائمه علیهم الس ثابت کردیم.

 کرده است و این را با روایات معتبره ثابت کردیم.

وی را  (علیه السالم)پس دیده می شود احمد همبوشی کسی است که هم امام زمان

در خارجی بودنش سخن گفته است و هم  (علیه السالم)تکذیب کرده است و هم امام صادق

 .استه استبا وی بمخالفت برخ (علیه السالم)امام رضا

 ،دروغ ها و اشتباهات وی در حیطه علمی نیز نا تمام است ،کنار همه این مطالب نیز در

 همانطور که تا بحال دیده ایم.

حدیث مروی در الغیبة طوسی را صحیح تلقی می کند که  شوشوی سند  مخدوش و مغ

 خالف آن را اثبات کردیم.

کند که دروغ وی توقیع شریف صاحب الزمان را ضعیف السند و بی اعتبار تلقی می 

 کالم وی را ثابت کردیم.

 نمونه ای دیگر از کذب احمد بصری

در کنار مجموعه اکاذیب این شخص که تا به حال ذکر شده، خوب است تدلیسی دیگر 

 از وی را بر همگان نشان دهیم تا دجل و دروغ دجال بصره بار دیگر رخ نشان دهد.

و از  بودهمهدی صاحب الزمان وی وقتی می خواهد اثبات کند که همو از یاوران 

 4هست در کتاب المتشابهات، جلد  در روایات صاحب العصر و الزمان ومذکورِ انصار بِنام

 اینگونه می نویسد: 144 سوال

  ...أحمد...  البصرة ومن و عن الصادق في خبر طویل سمي أصحاب القائم:

یاوران قائم  و از صادق عليه السالم در خبر طوالني آمده است که وی اسامي

 «.و از بصره احمد» عليه السالم را ذکر کرده است:
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مشاهده می  ،حال آنکه وقتی برگشته و اصل روایت را در کتاب دالئل اإلمامة می بینیم

 کنیم که امام صادق فرموده است:

 جابر بن وحمادمليح  بن وأحمد سعد، بن األعطف بن الرحمن عبد: البصرة ومن

 164« و حماد بن جابر« احمد بن مليح»رحمن بن اعطف و عبدال و از بصره: »

 

« احمد بن ملیح»نام یعنی احمد بن اسماعیل برای اینکه دروغ خود را راست جلوه دهد 

 «.!ملیح»است و نه « اسماعیل»زیرا اسم پدر وی  ،نوشته است« احمد»و فقط  تبتیررا 

هدویت و امامت مدعی دروغین م دروغگوی مدلس و شخص دجال چنینپس چطور این

 باشد؟ آل محمد علیهم السالم و وصایت و سفارت می تواند یمانی

 ی از یمن خروج می کند نه از بصرهیمان-ب

بصره است و خروج وی نیز از بصره بوده است که بعد از منطقه احمد بصری زاده 

ل ها ته و طبق برخی نقخاز بصره بلکه از عراق گری اشاره شد، مقدمهدرگیری هایی که در 

)قبل تر نیز گفتیم که بنا به قولی در  !.به امارات و نزد زعمای وهابی خود پناهنده شده است

 همان درگیری ها به هالکت رسید(

این خود  کهز یمن ظهور می کند و نه از بصره حال آنکه یمانی موعود ان شاء اهلل ا

 دلیلی مبرهن است بر کذب دیگر احمد همبوشی.

 این باب ذکر می کنیم:حال روایاتی را در 

امام باقر علیه السالم در باب ذكر عالئم حتمیة ظهور امام زمان علیه السالم  -1

 اینگونه می فرمایند:

، وخروج اليماني من اليمن  إن من عالمات خروجه: خروج السفياني من الشام

 .نادی من السماء باسمه و اسم أبيهوصحية من السماء في شهر رمضان ، ومناد ی

خروج سفياني از شام و خروج یماني از یمن و  همانا از عالمات خورج مهدی: »

فریاد آسماني در ماه رمضان و ندای آسماني که اسم مهدی و نام پدر وی را ندا 

 165«درخواهد داد.

                                                           
 قم– نشر بعثت -574 صفحه -االمامة دالئل 164
 مؤسسة النشر اإلسالمی التابعة لجماعة المدرسین بقم  -328ص-1ج-الشیخ الصدوق-کمال الدین وتمام النعمة 165
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وقتی از امام علیه السالم پیرامون خروج سفیانی سوال شد در جواب  -2

 فرمودند:

 ر عينه بصنعاءأنى یخرج ذلك ، ولم یخرج کاس

)پایتخت ءسفياني کي ظهور خواهد کرد درحالي که شکننده چشم وی از صنعا »

 166«ظهور نکرده است. یمن(

روایتی كه در آن از امام صادق در مورد عالمات ظهور پرسیده شد پس  -3

 چنین فرمود:

خروج رایة من المشرق ورایة من المغرب وفتنة تظل أهل الزوراء و خروج 

 عمى زید باليمن وانتهاب ستارة البيت رجل من ولد

( و فتنه پرچم مغربی( و پرچمي از مغرب)ظهور خراسانیخروج پرچمي از شرق) »

 غارتای که اهل زوراء را فرا ميگيرد و خروج مردی از نسب عمویم زید در یمن و

 167« پرده از خانه

 168می کند.آن تأکید  قطعیت صدورمرحوم سید بن طاووس این روایت را تصحیح و بر 

 

وقتی از امام باقر در مورد احوال آخر الزمان و نیز مقدمات ظهور  -4

 پرسیده شد فرمود:

 بالرجال، الرجال واکتفى ، بالرجال والنساء ، بالنساء الرجال تشبه إذا:  قال

 شهادات وردت الزور، شهادات وقبلت ، السروج الفروج ذوات ورکب بالنساء والنساء

 مخافة االشرار واتقي الربا، وأکل الزناء، وارتکاب بالدماء، الناس واستخف العدل

 غالم وقتل بالبيداء، وخسف اليمن، من واليماني الشام من السفياني وخرج ، ألسنتهم

 النفس الحسن بن محمد اسمه والمقام الرکن بين واله عليه اهلل صلى محمد آل من

 . قائمنا خروج ذلك فعند ، عتهشي وفي فيه، الحق بأن السماء من صيحة وجاءت الزکية

زماني که مردان شبيه زنان شوند و زنان شبيه مردان؛ مردها با مردها نزدیکي »

کنند و زنان با زنان؛ زنان سواره گردند و شهادتهای دروغين پذیرفته و شهادت 

های راست، قبول نگردد. مردم در خونریزی و زناگری و رباخواری غوطه ور 

شرار ترسيده شود و سفياني از شام و یماني از یمن خروج کند و گردند و از زبان ا

                                                           
 لبنان -بیروت  -مؤسسة الوفاء  -245ص-52ج-عالمه مجلسی-بحار األنوار 166
 .و اهلل العالم ر از این سخن شاید پرده خانه خدا و یا منظور ازبین رفتن شرم وحیای خانواده ها و یا چیز دیگری باشدمنظو 167
 قم -دفتر تبلیغات اسالمی -171و170صص-السید بن طاووس-فالح السائل 168
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خسف بيداء صورت دهد و فرزندی از آل محمد که اسمش محمد بن الحسن نفس 

زکيه است بين رکن و مقام کشته شود و فریادی از آسمان عالمگير گردد که حق در 

 «د.اوست و شيعيانش؛ پس در این هنگام قيام کننده ما خروج خواهد نمو

ظهور می کند و نه از یمانی علیه السالم از  یمن  ،مراه می شود که در ابتدای فلذا دید

 .!به مردم عوام قالب کرده استست که احمد دیگری خود نشان دهنده کذب نایبصره که 

 شبهه 
 در جواب این ادالت مطرح می کنند: آنها دو مطلب را

( ص)محمّد آل و محمّد پس. یمن در امهته و است تهامه در مکّه که بدانیم است الزم

( ع)مهدی امام و است یمانی( ع)علی و است یمانی( ص)محّمد یعنی.  هستند یمانی همگی

 .است یمانی نیز( ع)اوّل مهدی و یمانی( ع)مهدی دوازده و یمانی

 در تهامه و تهامه در مکّه و کرد ظهور مکّه در ایمان همانا:  فرمود( ص)خدا رسول

 .گویند می "یمانیه کعبهء" را کعبه سبب همین به و است نیم سرزمین

 جواب

عامه هستند یا ملتزم مذهب که آیا واقعا احمد بصری و اعوان وی از  سوال استجای 

 به مذهب حقه تشیع؟!

از النهایة فی غریب األثر نویسنده  نقالً ،که در بحار آمده است یاساسا این روایت  زیرا

 169!زرگ اهل تسنن یعنی ابن اثیر است.خ بعالم مشهور عامه و مور

جای سوال است که احمد و انصار وی چرا دست از این بازی بر نمی دارند و  حقیقتاً

 اینهمه خفت و حقارت را به جان می خرند؟

 طبعا این دلیل ارزش علمی ندارد و جای بحث در آن نیست.

 شبهه

 آنها نوشته اند:

 نیز من و یمان ایمان و هستند یمن اهل مردان بهترین همانا:  فرمود( ص)اهلل رسول

 232 ص 57ج األنوار بحار . هستم یمانی

                                                           
 بیروت - العلمیة المکتبة - 722صفحه 5جلدـ  االثیر ابن - األثر غریب فی النهایة 169
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 جواب

اینکه به شخصی صفتی اعطا شود بدین معنی نیست که صرفا از تمامی جهات أمر بر آن 

 شخص مستولی گردد.

مثال وقتی می گوییم علی ولی مومنان است نمی توان گفت چون هم علی ولی مومنان 

پس علی هم مثل خدا و  اهلل ولي الذين آمنوایز چون خدا در قرآن فرموده هست و ن

باید مفهوم و منظور را فهمید و عیار کالم و سخن را بحسب قواعد  بلکهخداست.!  شریک

 سنجید. و روایی عقلی و عرفی

توان  طبعا تمامی منظور ها را می« یمانی آل محمد علیه السالم»زمانی که گفته می شود 

 ابطه با وی متصور شد.در ر

همانند اینکه بگوییم وی نسبش به یمن بر می گردد؛ یا اینکه محل خروج وی از یمن 

است؛ یا اینکه بعد از خروج و حیات خود در یمن ساکن خواهد شد؛ یا اینکه عمده یاوران 

باید وجه کالم اهل  لکن وی از یمن خروج خواهند کرد و ... که نیازی به شرح آن نیست.

 یت علیهم السالم را سنجید و بایستی فهم صحیح را از احادیث آنها داشت.ب

می بینیم که وجه تعریف واژه آل محمد علیهم السالم مجموعه احادیث  با دقت درفلذا 

 وی از یمن ظهور می کند و محل خروج وی یمن است.این است که « یمانی»

 ر این مهم تأکید کرده اند.روایات را سابقا ذکر کردیم که ائمه علیهم السالم ب

این است که « یمانی»فلذا آن وجه منطوق و مورد تأکید در کالم اهل بیت از معنی 

 «وی از یمن ظهور خواهد کرد.»

 است که و وجه بیان بأین معنی و مفهوم «أنا یمانیو»در حالی که کالم نبی اکرم که 

 تند.که سر در بالد یمن داش نسب او به عدنانیان بر می گردد

برای یمانی آل محمد روایاتی بود که از اهل بیت نقل کرده و « یمانی»لکن وجه بیان 

 اثبات کردیم وی از یمن خروج می کند.

ما تحدی می کنیم و از کل انصار و جریان احمد بصری می خواهیم فقط یک روایت از 

خروج یمانی از  امام معصوم تصریح بر ،ائمه معصومین در کتب شیعه ارائه دهند که در آن

 بصره داشته است.
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 در یک روز  ویک زمان ظهور می کندو و خراسانی یمانی همراه سفیانی-پ

رسه در این است که سفیانی و یمانی و حتی خراسانی هآنچه که از روایات بر می آید 

 .یک روز باهم ظهور می کنند

 از امام باقر علیه السالم:

ساني في سنة واحدة، سفياني واليماني والخرا: خروج ال()عليه السالمالباقر قال

  في یوم واحد ،في شهر واحد

خروج سفياني و یماني و خراساني در یك سال در یك ماه و در یك روز رخ  »

 170« خواهد داد.

 از امام صادق:

: الخراساني والسفياني واليماني عليه السالم قال: خروج الثالثة عن أبي عبد اهلل

، وليس فيها رایة بأهدى من رایة اليماني ر واحد في یوم واحدة واحدة في شهفي سن

 یهدی إلى الحق

خراساني  خروج این سه تن: از امام صادق عليه السالم روایت است که فرمود: »

و سفياني و یماني در یك سال، در یك ماه، در یك روز خواهد بود و در آن روز 

 171« به حق نيست.هيچ پرچمي بأندازه پرچم جناب یماني هدایت گر 

 نیز یُعتنی به و قابل قبول است. سند روایت

« در یک ماه»و سپس « در یک سال» فرمایداین سخن باتوجه به اینکه ابتدا می  در

حقیقت فقط و فقط یک روز معین در ،است« در یک روز»داللت بر این دارد که آن سخن که 

ی می توانند اینطور حاشا کنند که زیرا انصار احمد بصر معین است. سالدر یک  ماهاز یک 

روزی شبیه به عاشورا یا نیمه شعبان و... باشد که همه ساله  ،شاید مراد از آن یک روز

 لکن انی وسفیانی وخراسانی محتمل است.تکرار می شود و اختالف چند سال بین ظهور یم

مانی و سفیانی یایستی با این سخن معصوم صراحت علی اإلطالق وجود دارد مبنی بر اینکه ب

 ظهور کنند. ،و خراسانی در یک روز از یک ماهی که در یک سال مشخص است

؟ چرا ظهور وی کیست وشی سوال می کنیم خراسانی کجاست؟حال از انصار احمد همب

 نکرده است در حالی که سالیان سال است احمد بصری تحت عنوان یمانی ظهور کرده است؟

                                                           
 قم المقدسة -مؤسسة المعارف اإلسالمیة  -264ص-الشیخ أبوجعفر الطوسی-غیبةال 170
 .446ص-همان 171



 136 

 

آیا  االن  یت علی علیه السالم حکم نمی دهد؟چرا وی منکرین خود را ناکر وال

 موجود هست که بتوان وی را دید و پرسید حکم منکرش را؟ خراسانی

 سفیانی کیست و کجاست و چرا ظهور نکرده است؟

ع گواطبرخی  ،عجیب که همراه با تهدید آمریکا مبنی بر حمله قریب الوقوع به سوریه

و آمریکا را که  براه انداختهوانند قضیه سفیانی را اقل می تشاد و خرم گشتند که باألخره ال

به سوریه حمله می کند را همان سفیانی نشان  همبوشیبعد از سالیان سال از ظهور احمد 

حمله  ،دهند که بحسب دعم حکومت مرکزی ایران از سوریه و موفقیت حزب اهلل لبنان

وبعضا بسرعت این  ش رفتآبروی انصار احمد بصری بیش از پیآمریکا نیز لغو گردید و 

  !.هوچی گری رسانه ای در سایت ها را محو کردند

وقتی چنین مطالبی که نشانگر دجل و دروغ طی تجربیاتی که کسب گردیده است 

احمد بصری مدعی یمانیت است را ذکر می کنیم، انصار احمد بصری سعی بر جو سازی کرده 

 .کنند و تالش می کنند ما را معاند حضرت یمانی معرفی

باید متذکر این نکته شد که ما هرگز معترض مقام نورانی یمانی آل محمد نیستیم و ذره 

ای از ارادت خود را نسبت به یمانی علیه السالم کم نمی کنیم و بر این امر استواریم و اتفاقا 

اثبات کذب احمد بصری یک نوع خوش خدمتی به آنجناب می باشد که وجود ارجمند وی 

 دجاجله ای مثل احمد بصری پاک می داریم. را از لوث

 

 نی فرزند زید بن علی علیه الرحمةیما-ت

 !.آخرالزماناحمد بصری ادعا دارد فرزند امام زمان است و  در عین حال یمانی 

ما از اینها می خواهیم روایت معتبری از امامان معصوم در باره اینکه یمانی باید از 

 به ما اعطا بکنند.، م باشدندان امام زمان علیه السالفرز

 !.را از اینان خواستاریم «باشدمی یمانی فرزند امام زمان »تنها یک روایت که 

وجود ندارد بلکه آنچه از « امام زمان است فرزندیمانی »که  نه تنها روایتی در این باب

اینکه  علی رغمالسالم است،  روایات بر می آید جدایی نسب یمانی با نسب امام زمان علیهما

 می رسد. علیهم السالم ئمةه اهر دو نسبشان ب

 به فرزند زید کرده است: تعبیریمانی م که امام معصوم علیه السالم از قبال ذکر کردی
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خروج رایة من المشرق ورایة من المغرب وفتنة تظل أهل الزوراء و خروج 

 رجل من ولد عمى زید باليمن وانتهاب ستارة البيت

( و فتنه پرچم مغربی( و پرچمي از مغرب)ظهور خراسانیرق)خروج پرچمي از ش »

 غارتای که اهل زوراء را فرا ميگيرد و خروج مردی از نسب عمویم زید در یمن و

 172«.پرده از خانه

 

ائمه معصومین  توضیح اینکه زید بن علی برادر امام باقر و عموی امام صادق است و

جهت پدری نسب به زید نمی برند؛ حال آنکه نه از جهت مادری و نه از  بعداز امام صادق

طبق این روایت، یمانی خروج کننده از یمن نسبش به زید بن علی می رسد و قرابتی با نسل 

هم نسب ؛ وی امام زمان ندارد؛ ولی احمد بصری هم خدا را می خواهد و هم خرما را

 .!را ب یمانیصمی خواهد و هم منرا جعفری  مهدویِ

که باز هم این خود  مام زمان علیه السالم ربطی به زید بن علی نداردنسل ادر حالی که 

 ادی احمد همبوشی و انصار وی است.دلیل دیگری بر  بی سو

 :این روایت چند شبهه مطرح می کنندنها در قبال آعجیب که 

 شبهه اول

و آیا  است و نمی دانیم رجل من ولد عمی زید یعنی کهالداللة  این روایت مجهول 

 !؟ی به یمانی دارد یا نهربط

 جواب

قطعا وقتی شخصی خود را مضطر ببیند باید خود را نقض کند و حتی اگر شده علیه خود 

 !.حرف بزند

منظور از آن مهدیون روایت مهدیون که اساس دعوت شماست در وقتی ما می گوییم 

که حتی  بصریو در آن نصی بر اینکه احمد همبوشی معلوم نیست  بعد از ائمه علیهم السالم

می گویند شما دشمن روایات  امام و مهدی است وجود ندارد؛ قرآن خواندن هم بلد نیست،

 !.اهل بیت هستید

                                                           
 قم -دفتر تبلیغات اسالمی -171و170صص-السید بن طاووس-فالح السائل 172
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اما وقتی خودشان در منگنه ادله صحیحه قرار می گیرند دقیقا سخنان حق شیعه را به 

 !.ستو می گویند روایت مجهول الدالله ا نیت باطل خود آمیخته و به شیعه برمیگردانند

در مورد این شبهه بایستی گفت که متاسفانه انصار احمد همبوشی از درایة الحدیث بدور 

 را بلد نیستند. حادیثهستند و قاعده مهم تطابق اقوال و تنسیق بین األ

 متذکر شده اند: برای دوران قبل از ظهور در این روایت امام علیه السالم سه مورد را

خروج رجل من ولد عمى  -3 ة من المغربرای-2 خروج رایة من المشرق-1

 زید باليمن

خروج مردی از فرزندان -3پرچمي از مغرب -2خروج پرچم از مشرق-1»

 «عمویم زید در یمن

 حال آنکه در روایات دیگر  همین سه حالت برای سه شخص خاص استعمال شده است:

 ي بمصرظهور المغرب -3 خروج اليماني -2إقبال رایات سود من قبل خراسان -1

ظهور مغربي  -3يخروج یمان -2( شرقچم های سياه از خراسان)آمدن پر-1»

 173«در مصر.

زید مراد از  خروج رجل من ولد عمی  فلذا با جمع بین روایتین دیده می شود که

 کسی نیست جز جناب یمانی علیه السالم. ،بالیمن

زیرا که  ؛ی را داریماحمد بصره ما انتظار اینگونه شبهات پوشالی از جانب انصار تالب

 هستند و الغریق یتشبث بکل حشیش. اسیر  کذب و غرق در باطلاینان 

 شبهه دوم

ن استدالل آیا به صرف گفتن فالن از یمن است باید او را یمانی موعود دانست و با ای

 اشتباه قطع و جزم کرد؟

 جواب
کنیم که آیا سوال  چرا که ما بایستی !.باز هم تناقض در کالم انصار بصری موج می زند

از  که توان روخوانی قرآن را هم ندارد،دروغگویی مثل احمد همبوشی  وقتی بی سوادِ

چطور می توانید وی  !استه بگوید من همان یمانی هستم که از یمن ظهور می کندبصره برخ

 آیا بصرف ادعا می توان جزم کرد؟!را یمانی موعود بنامید؟
                                                           

 لبنان -بیروت  -دار المفید للطباعة والنشر والتوزیع  -368ص-2ج-الشیخ المفید-أإلرشاد 173
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کسی با  :طلب از سایت انصار احمد کردیم باید گفتدرمورد این شبهه که عینا نقل م

پس وی  ست،است و گفت یمانیاز یمن برخ آنکودیدن این روایت ادعا نمی کند که هر 

یمانی  ابتدا بلکه آنچه از این روایت ثابت می شود این است که !.حقیقتا یمانی موعود است

 همین! .ن ظهور می کندیمانی از یمو در ثانی اینکه  نسلش به زید بن علی می رسد

به راه انداخته  همبوشیاین دو شاخصه مبطل تمام آن اکاذیبی است که احمد  آنکه حال

زیرا وی متولد بصره است و خود را فرزند امام زمان می داند که نسبش به زید بن  ؛است

 نمی رسد. )علیه الرحمه(علی

 ی است.بنی بر عجز یاران احمد بصربهترین سند مانصار  این شبهات

 سوم شبهه
 مدیر تاالر سایت مبلغ احمد بصری نوشته است:

و آیا کسی از خود سؤال کرد، آن مردی که از نوادگان زید بن علی علیه السالم است 

یعنی زیدی می باشد و زیدی ها والیت و حجیت امام محمد باقر )ع( تا امام مهدی علیه 

یت امام محمد باقر )ع( مردم را به امام السالم را نمی پذیرند، چگونه می تواند طبق روا

 ؟مهدی ارواحنا له الفداء دعوت کند

 جواب

هرگز چنین هر کسی که فقط ذره ای تتبع در متون داشته باشد و با تاریخ آشنا باشد 

زیرا حتی مغرضین و منافقین  ؛مگر اینکه مجنون یا جاهل باشد ،شبهه ای مطرح نمی کند

 !.ز ترس مضحکه شدن بر زبان نمی آورندسخن خنده داری را اهم چنین 

از اساس زیدیه به اشخاصی گفته می شود که بعد از امامت امام سجاد علیه السالم بحسب 

 خروج جناب زید بن علی علیه أمویین با وی بیعت کرده و  او را امام دانستند.

تی در وی یک تجدید معتقدا ت تا اینکه در زمان زیاد بن منذر؛این روند ادامه داش

 زیدیه پدید آورد و اصلی ترین فرقه زیدیه یعنی جارودیه را تأسیس کرد.

عمدتا تابع مذهب ابو حنیفه ودر معتقدات آمیخته ای از شیعه و معتزله  هزیدیه در فق

 هستند.اهل تسنن و عشائرة و حتی اهل الحدیث 
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و معتقدین امامت  و امثالهطرفداران مکتب نو ساخته زیاد بن منذر فلذا اساسا زیدیه به 

 !.گفته می شود و اصال ربطی به نسب زید بن علی ندارد زید

 نوبختی در فرق الشیعة می گوید:

زیاد بن المنذر وهو الذی یسمى أبا الجارود ولقبه سرحوبا محمد بن علي بن 

الحسين بن علي وذکر أن سرحوبا شيطان أعمى یسکن البحر وکان أبو الجارود أعمى 

قلب فالتقوا هؤالء مع الفرقتين اللتين قالتا أن علياأفضل الناس البصر أعمى ال

سلم فصاروا مع زید بن علي بن الحسين عند خروجه آله وبعدالنبي صلى اهلل عليه و

 بالکوفة فقالوا بإمامته فسموا کلهم في الجملة الزیدیة

سرحوب  زیاد بن منذر کسي بود که محمد باقر وی را سرحوب ناميد و فرمود: »

شيطاني کور است که ساکن دریاست. زیاد بن منذر ابو الجارود هم کورچشم و کور 

قلب بود. پس وی و یاران وی با دو فرقه ای که ادعا داشتند امام علي برتر از همه 

بعد از نبي اکرم صلي اهلل عليه و آله وسلم است دیدار کرده و همراه و همرکاب زید 

در حق وی  ،ماني که در کوفه خروج کرددر آنزو بن علي بن حسين گردیدند 

 174«ادعای امامت کرده و همه آنها یکجا زیدیه نامگذاری شدند.

سخن را نقال  اینمرحوم نوری در خاتمه مستدرک در ترجمه زیاد بن منذر ابی الجارود 

 از نوبختی ذکر می کند.

 منهج و روش. فلذا اساس لفظ زیدیة لفظ دالّ بر نسب نیست بلکه کالمی است دالّ بر یک

به  طروش یا اإلمام الناصر یحیی نسبتنی چند از ائمه زیدیه مثل اإلمام األ گفتنیست

و الناصر یحیی موسس  بن علی بلکه األطروش نسب به برادر زید ؛زید بن علی نمی برند

می برد که این خود دولت زیدیه در یمن نیز نسب به حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب 

 دروغ انصار احمد است. باز هم کاشف

م و سخن مضحک آنها مبنی بر اغماض کنینیز  واضح این حقیقتِحتی اگر نسبت به 

اجداد شخص خارجی از یمن تا زید بن علی چونکه مرتبط با زید بن علی بوده اند »اینکه

زیرا اساسا ؛ بر سید یمانی علیه السالم نیست را قبول کنیم باز هم جرحی «پس زیدیه هستند

 ربطی به سوال ندارد و سنخیتی با اصل بحث ندارد. شبههن ای

                                                           
 دار األضواء-55ص-النوبختیالحسن بن موسى -فرق الشیعة 174
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هادی می  اماممثل اینست که بگوییم امام زمان چطور امامت دارد حال آنکه نسبش به 

دروغگویی کرده و قصد می کند اموال امام  )جعفر کذاب(که فرزندش جعفربن علی رسد

 ؟!عسکری علیه السالم را بدزدد و غارت کند

 حال آنکهیم چطور امام رضا علیه السالم می تواند ادعای امامت کند یا اینکه بگوی

فرزند وی عبداهلل بن جعفر األفطح نیز ادعای امامت کرده  ونسبش به جعفر صادق می رسد 

 ؟!فرقه افطحیه را بنا نهاد

هیم آن را تحلیل این شبهه مضحک انصار أحمد غلط است و دلیلی ندارد بخوا فلذا اساسِ

 دهیم. کرده جواب

 نتیجه

احمد همبوشی بحسب دروغ ها و اشتباهات و عوام فریبی هایی که انجام داده نمی  -1

 ودجال. ومحترم وصادق وصالح است و نه دروغگو ی فردی بزرگوارتواند یمانی باشد زیرا یمان

در حالی که تا به  ،خروج می کند و خراسانی یمانی دقیقا همروز با ظهور سفیانی -2

ز گذشت سالیان سال خبری از سفیانی و خروجش بمنظور حرب با امام زمان علیه حال بعد ا

 نیست. برای امداد آنحضرت و نیز خروج خراسانی السالم

فرزندی از نسل جناب زید بن علی بن حسین بن علی بن  اهل بیت، یمانی طبق روایات -3

 ؛رسد و نه از جانب مادریابی طالب است که نسب امام زمان از نه از جانب پدری به زید می 

 !.نکه احمد ادعا کرده هم فرزند امام زمان علیه السالم است و هم یمانیآحال 

حال  ؛را متذکر گشتیممربوطه روایات  کمای اینکهیمانی از یمن ظهور خواهد کرد  -4

 خود شکست خورده قیامآنکه احمد بصری اهل بصره است و از بصره خروج کرده و در 

 !.وگریخته است

*** 
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 رجعت 

 برای احمد الکاطع حلّمعضلی غیر قابل 

 

آنچه که بایستی بر آن تأکید گردد این است که اساس فکرت و طریقت احمد الکاطع 

 با معتقده مهم رجعت در تضاد و تناقض است.

 رجعت یک اعتقاد قرآنی و روایی است و احدی از شیعه منکر آن نمی گردد. طبعاً

 صادق علیه السالم تصریح بر رجعت شده است.در روایتی از امام 

عبد الکریم الخثعمي قال : قلت ألبي عبد اللَّه عليه الّسالم کم یملك القائم عليه 

الساّلم قال سبع سنين تطول له األیام والليالي حتى تکون السنة من سنيه مقدار عشر 

قيامه مطر سنين من سنيکم فيکون سنو ملکه سبعين سنة من سنيکم هذه وإذا آن 

الناس جمادى اآلخرة وعشرة أیام من رجب مطرا لم تر الخالئق مثله فينبت اللَّه به 

لحوم المؤمنين وأبدانهم في قبورهم وکأني أنظر إليهم مقبلين من جهته ینفضون 

 شعورهم من التراب.

قائم آل  به ابوعبداهلل الصادق عليه السالم گفتم: عبدالکریم الخثعمي مي گوید: »

 د چند سال حکومت مي کند؟محم

و ساعات آن را  ا از آن سال هایي که خداوند ایامهفت سال ام پس فرمود:

 ندازه ده سال شماها باشد.ال آن باطاله مي دهد تا اینکه هر یك سا

پس عمر حکومت وی بر اساس شمارش ساليان شما هفتاد سال خواهد بود و 

و ده روز از رجب آنچنان باراني زماني که موعد قيامش سر برسد در جمادی آخر 

پس خداوند بواسطه آن  !.خواهد بارید که مثل آن را بشر بروی خود ندیده است

گویي به  گوشت تن مومنين و بدن هاشان را از قبورشان بيرون مي آورد؛ ،باران

 175«موهای سرشان از خاک بيرون مي آید. ،آنها نگاه مي کنم که از مقابل

 رجعت صورت خواهد پذیرفت. عصر ظهورن روایت نیست که در فلذا جای انکار در ای

، قائم آل محمد مهدی صاحب مذکور در این روایتمگر اینکه بگویند مراد از قائم 

 !.الزمان نیست

                                                           
 أصفهان -مکتبة االمام أمیر المؤمنین علی )ع( العامة -470ص-2ج-فیض کاشانی-الوافی 175
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امام زمان علیه السالم  99حال آنکه ناظم العقیلی خود در کتاب الوصیة و الوصی صفحه 

 می کند. یاد (عجل اهلل فرجه)قائم همین لفظ بارا 

 اغتسال و تکفین امام زمان 

بایستی وظیفه غسل هر آنکسی ، طبق روایات اهل بیت)علیهم السالم(بایستی متذکر بود، 

 دارای مقام امامت و وصایت بوده باشد.که  را بر عهده گیردمعصوم ن امام یکفتو 

 در این مورد به مواردی اشاره می کنیم:

کَانَ فِيمَا أَوْصَى بِهِ إِلَيَّ أَبِي عَلِيُّ بْنُ  فَرٍ عليه السالم قَالَأَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْ -1

 مَامٌ مِثْلُهالْحُسَيْنِ أَنْ قَالَ یَا بُنَيَّ إِذَا أََنا ِمتُّ فَلَا یَلِي غُسْلِي غَيْرُکَ فَإِنَّ اْلإَِمامَ َلا یُغَسِّلُهُ إِلَّا إِ 

على بن حسين )عليه السالم( در وصيتش  امام باقر)عليه السالم( فرمودند: پدرم »

 بر من فرمودند:

اى پسرم هنگامى که ازدنيا رفتم کسى جز تو متولى غسل من نگردد؛ زیرا امام 

 176« دهد.را جز امام همانند او غسل نمى

 

عن علي بن محمد، عن الحسن، عن أبيه، عن أبي بصير، قال: سمعت العبد  -2

حضر أبي الموت قال: یا بني ال یلي غسلي غيرک، فإني  الصالح )عليه السالم( یقول: لما

 الحجة. غسلت أبي، و غسل أبي أباه، و الحجة یغسل

ابوبصير گوید: از امام کاظم )عليه السالم( شنيدم که مى فرمودند: پدرم هنگام  »

احتضار به من فرمود: اى پسرم! غير از تو کسى متولى غسل من نشود؛ زیرا من پدرم 

 177« دهد.دم وپدرم هم پدرش را؛ و حجت را فقط حجت غسل مىرا غسل دا

 

َنا أَُبو َمعْمَرٍ َقالَ سََألُْت الرَِّضا عليه السالم عَِن  -3 عَنْ مَُحمَِّد بْنِ جُْمهُوٍر قَالَ َحدَّثَ

 الْإَِمامِ یَغْسِلُهُ الِْإمَاُم قَالَ سُنَّةُ مُوسَى بْنِ ِعمْرَانَ )عليه السالم(

امام را امام »يه که وید: از امام رضا عليه السالم در باره این قضابو معمر گ »

 178«موسى بن عمران عليه السالم.سنتى است ازامام فرمود: سؤال کردم؛ «دهدغسل مى

                                                           
 بیروت-ناشر: دار األضواء-351ص-2ج-علی بن عیسی اربلی-کشف الغمة فی معرفة األئمة 176
 ایران-ناشر: بعثت -328ص-الطبری الشیعی-دالئل االمامه 177
 هـ.ش. 1362، الطبعة الثانیة،، تهرانناشر: اسالمیه-2ح-385ص-1ج -ینیشیخ محمد کل-الکافی 178
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حال با این وجود آیا تکفین و غسل امام زمان علیه السالم بر عهده احمد بن اسماعیل 

 خواهد بود یا شخص دیگری؟

قیقتا دارای وصیت از جانب امام زمان باشد و وصی بعد از امام اگر احمد همبوشی ح

عجل اهلل آنحضرت)باشد قطعا و الزاماً بایستی وی وظیفه غسل و تکفین  (عجل اهلل فرجهعصر)

 !.را بر عهده بگیرد حال آنکه واقعیت از قرار دیگریست (فرجه

*** 

 {امام حسین

 أ غسل دهنده و تکفین کننده امام زمان

 

ن امام زمان بر عهده امام یکفتکه وظیفه غسل و  اهل بیت حکایت از این دارند روایات

 السالم است و ما روایات مبنی بر این قضیه را ذکر می کنیم. ماحسین علیه

 

 امام صادق علیه السالم فرمود: -1

ابي عبداهلل عليه الساّلم قال : یقبل الحسين عليه الّسالم في أصحابه الذین قتلوا معه 

معه سبعون نبيا کما بعثوا مع موسى بن عمران فيدفع إليه القائم الخاتم فيکون و

 الحسين عليه الساّلم هو الذی یلي غسله وکفنه وحنوطه وإبالغه حفرته.

 را او نيز پيامبر هفتاد حاليکه در یارانش و رجعت حسين عليه السالم از پس »
 و کند مي واگذار حسين ماما به را انگشترش( عج) قائم حضرت کنند، مي همراهي

 دفن و کفن و غسل تجهيز نيز ـ الساّلم عليه ـ حسين امام بندد مي فرو جهان از چشم
 179« گيرد. مي برعهده قائم را حضرت
 

 ثم رددنا لكم الكرة) …عن صالح بن سهل عن أبي عبد اهلل عليه السالم  -2

رُوجُ الْحُسَيْنِ )عليه (، خُ عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا

السالم( فِي الْکَرَّةِ فِي سَبْعِينَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ الَّذِینَ قُتِلُوا مَعَهُ عَلَيْهِمُ الْبِيضُ الْمَُذهَُّب 

ا َیشُكَّ لِکُلِّ بِيضَةٍ وَجَْهانِ وَ الْمَُؤدِّی إِلَى النَّاسِ أَنَّ الْحُسَيْنَ قَدْ خَرَجَ فِي أَصْحَاِبهِ حَتَّى لَ
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وَ لَا شَيْطَانٍ الِْإمَامُ اَلّذِی بَيْنَ أَظْهُرِ النَّاسِ یَْومَئٍِذ فَإِذَا  ِبدََجّالٍ فِيهِ الْمُؤْمِنُونَ وَ َأنَّهُ لَيْسَ

ائِمُ بَيْنَ َأظْهُرِ اسْتَقَرَّ عِنْدَ الْمُؤْمِنِ َأنَّهُ الْحُسَيْنُ لَا یَشُکُّونَ فِيهِ وَ بَلَغَ عَنِ الْحُسَيْنِ الْحُجَّةُ الْقَ 

النَّاسِ وَ صَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ بَِذلِكَ جَاءَ الْحُجَّةَ اْلمَوْتُ فَيَکُونُ اَلّذِی یَلِي غُسْلَهُ وَ کَفْنَهُ وَ 

ي حَدِیثِِه حَنُوطَهُ وَ إِیلَاجَهُ حُفَْرتَهُ الْحُسَيْنَ وَ لَا یَلِي الْوَصِيَّ إِلَّا اْلوَصِيُّ وَ زَادَ إِبْرَاهِيمُ فِ

 ثُمَّ َیمْلُِکهُمُ الْحُسَيْنُ حَتَّى یَقَعَ َحاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ.

 

َمِّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَِّةَ» امام صادق عليه السالم مى فرماید: مقصود، ازآیه » ، «ثُ

است که با او کشته  خروج و رجعت امام حسين عليه الّسالم با هفتاد تن از اصحابش

دو رو دارد؛  ین بر سر دارند که هر کاله خودىکه کاله خودهاى زرّيالشدند در ح

دهند که این حسين عليه الساّلم است که با اصحابش رجعت کرده و و به مردم خبر مى

بيرون آمده تا مؤمنان در مورد او دچار شك و تردید نشوند و خيال نکنند که او 

حجت بن الحسن )عجل اهلل فرجه(  شيطان یا دجّال است. این در حالى است که هنوز

در ميان مردم است، و چون در دل مؤمنان استوار شود که او حسين عليه الساّلم 

است، و ایشان را به خاطر همين تصدیق کردند، اجل حجت فرا رسد، امام حسين عليه 

کند و به خاکش دهد و کفن و حنوط مىالساّلم خواهد بود که او را غسل مى

 .ر تجهيز جنازه وصى نشود مگر وصىداعهده ا کهچرسپارد، مى

و ابراهيم در این حدیث آورده است که پس از رحلت امام زمان )عجل اهلل 

تعالى فرجه الشریف( و تدفين ایشان، امام حسين)عليه السالم( عهده دار حکومت 

کنند که از کثرت سن، ابروهایش روی شوند و به قدری حکومت ميجهاني ایشان مي

 180« پوشاند.دگان مبارکش را ميدی

 

عَنْ أَحَْمدَ بْنِ مَُحمٍَّد الِْإَیادِِیّ یَرْفَُعهُ إِلَى َأحَْمدَ بِْن عُقْبََة عَنْ َأبِيهِ عَنْ أَبِي عَبِْد  -3

یَخْرُجُ؟ سُئِلَ عَنِ الرَّجْعَةِ أَ حَقٌّ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقِيلَ لَهُ: مَنْ أَوَّلُ مَنْ  اللَّهِ )عليه السالم(

عليه السالم. قُلْتُ: وَ َمعَهُ النَّاسُ کُلُّهُْم؟ قَالَ: لَا بَلْ کَمَا  أَثَِر الَْقائِمِ عَلَى یَخْرُجُ قَالَ الْحُسَيْنُ

 قَوْمٌ َبعْدَ قَوْمٍ.« یَوْمَ یُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً» ذَکَرَ اللَّهُ َتعَالَى فِي کِتَابِهِ

وَ یُقْبِلُ الْحُسَيْنُ )عليه السالم( فِي أَصْحَابِهِ الَِّذینَ قُتِلُوا مَعَهُ وَ  نْهُ )عليه السالم(وَ عَ

مَعَهُ سَبْعُونَ نَبِيّاً کََما بَعَثُوا َمعَ مُوسَى بْنِ ِعمْرَانَ فَيَدْفَعُ إِلَيْهِ الَْقائِمُ )عليه السالم( اْلخَاتََم 
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هُوَ اَلّذِی یَلِي غُسْلَهُ وَ کَفْنَهُ وَ حَنُوطَهُ وَ یُوَاِریِه فِي  السالم( )عليه فَيَکُونُ الْحُسَيْنُ

 حُفْرَتِهِ.

از بهاء الدین سيد على بن عبد « منتخب البصائر»شيخ حسن بن سليمان در کتاب »

کند که از حضرت الحميد حسينى باسناد خود از احمد بن عقبه از پدرش روایت مى

رسيدند: آیا رجعت صحيح است؟ فرمود: آرى. گفتند: نخستين صادق عليه الّسالم پ

ظهور قائم عليه  در پيآید کيست؟ فرمود: حسين عليه الساّلم است که کسى که مى

 آید.الساّلم مى

عرض شد آیا همه مردم با او هستند؟ فرمود: نه بلکه چنان است که خدا 

آیند. و هم مردمى بعد از مردمى مى« أَفْواجاً یَوَْم یُنْفَُخ فِي الصُّورِ فَتَْأتُونَ»ميفرماید 

آن حضرت فرمود: امام حسين )عليه السالم( با یارانش که با وى کشته شدند در حالى 

که هفتاد پيغمبرى که با حضرت موسى بن عمران برانگيخته شدند با اوست، بازگشت 

دهد چون قائم مى کنند. قائم، انگشتر خود را به امام حسين)عليه السالم(به دنيا مى

کند و حنوط کرده دهد و کفن مىرحلت کند، امام حسين عليه الساّلم او را غسل مى

 181« گذارد.در قبر مى

 

فلذا دسته ای از روایات تأکید قطعی دارد بر اینکه هیچ امامی را جز وصی بعد از او 

الم( غسل و غسل نمی دهد و روایات دیگر داللت بر این دارد که امام حسین)علیه الس

و این یعنی تنها کسی که بعد از وفات  تکفین امام زمان)علیه السالم( را برعهده می گیرد.

 امام زمان)ع( حکومت را برعهده خواهد گرفت، امام حسین)ع( است و نه کس دیگر.

 روایات معتنی به چه جوابی دارند؟حال احمد بصری و اعوان وی در قبال اینهمه 

 شبهه

حمد بصری بعنوان دفاعیه مطرح کرده این است که مراد از قائم و مهدی آنچه که خود ا

 و اوست که حسین علیه السالم آمده و !!بیست و چهارمین امام شیعه است و حجة قائم همگی

زدهمین امام را خود من که فرزند وی و وصی وی اووی را غسل و کفن می دهد و اال د

 !.باشم غسل خواهم داد
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 جواب

 سخن، پوچ و بی ارزش است.طبعاً این 

 مستمسک اصلی آنها روایتی است در الغیبیة طوسی:

عن الحسن بن علي الخزاز قال : دخل علي بن أبي حمزة على أبي الحسن الرضا 

عليه السالم فقال له : أنت إمام ؟ قال : نعم ، فقال له : إني سمعت جدک جعفر بن محمد 

 ال وله عقب .عليهما السالم یقول : ال یکون االمام إ

الم ، إنما قال فقال : أنسيت یا شيخ أو تناسيت ؟ ليس هکذا قال جعفر عليه الس

: ال یکون االمام إال وله عقب إال االمام الذی یخرج عليه الحسين بن جعفر عليه السالم

 ، فقال له :صدقت جعلت فداک هکذا سمعت جدک یقوللي عليهما السالم فإنه ال عقب لهع

تو امام  ي گوید علي بن ابي حمزه خدمت امام رضا رسيده و گفت:حسن خزاز م »

 پس فرمود بله! هستي؟

ولي من از جد تو جعفر صادق شنيدم که هيچ امامي نيست اال اینکه  پس گفت:

این ماجرا در زمانی بود كه هنوز امام محمد تقی بدنیاء نیامده بود دارای نسل بوده باشد )

 (.وامام رضا فرزندی نداشت

شيخ حدیث را از یاد انداختي یا آن را فراموش کردی؟آیا حدیث  مام فرمود:ا

امامي نخواهد بود اال اینکه دارای عقب و نسل  اینچنين نبود که جعفر صادق فرمود:

 !.بوده باشد االآن امامي که حسين بن علي بر وی خروج کند

 182«جدت جعفر اینچنين گفته بود. راست گفتي؛ فدایت شوم؛ پس گفت:

 

حال آنکه هالک خود احمد بصری و انصار احمد در همین روایت است که از اساس 

یا اینکه این روایت، فرزندان و  زمان علیه السالم را نفی می کند.وجود فرزند برای امام 

امام زمان علیه السالم را فاقد مقام امامت می داند و بیان می کند که حتی اگر برای صاحب 

 د، وی عقبه دار امامت و وصایت وی نمی گردد.الزمان فرزندی باش

در زمان مهدی صاحب الزمان  امام حسین خروج» را روایات مستفیضه در باره اینکهزی

 ذکر گردیده است.در کتب شیعه  «است و نه شخص دیگر
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 روایت اول

 عصر ظهور مطرح کرده اند.روایتی است که بزرگان شیعه در کتب خود در احوال 

 از آن مفضل از امام صادق علیه السالم می پرسد: پس در فرازی

 ؟اذا یصنع المهدی ) عليه السالم (: یا موالی ثم مقال المفضل

: یثور سرایا على السفياني إلى دمشق فيأخذونه ویذبحونه على قال)عليه السالم(

الحسين ) عليه السالم ( في اثني عشر ألف صدیق واثنين وسبعين  الصخرة ثم یظهر

 صحابه یوم کربالءرجال أ

 ای سرورم پس از آن مهدی عليه السالم چه مي کند؟ مفضل گفت: »

ند و بسمت دمشق حمله ور گشته الشکریان را بر سفياني مي شور پس امام فرمود:

سپس حسين ظهور مي  ؛دنبروی سنگي سر از تن وی بر ميدار و سفياني را گرفته و

 183«.دو تن از شهدای روز کربالءکند در ميان دوازده هزار صدیق و هفتاد و 

 روایت دوم

 می کند که فرمود:نقل  آنحضرتاز  ،مهزیار که به دیدار امام زمان نیز رسیده استابن 

أال أنبئك الخبر أنه إذا قعد الصبي ، وتحرک  -ومد یده-قال : یا ابن المهزیار 

ن الصفا والمروة ، فأخرج بيلولي اهللالمغربي ، وسار العماني ، وبویع السفياني یأذن 

في ثالثمائة وثالثة عشر رجال سواء ، فأجئ إلى الکوفة وأهدم مسجدها وأبنيه على بنائه 

األول ، وأهدم ما حوله من بناء الجبابرة ، وأحج بالناس حجة االسالم ، واجئ إلى 

، ما یکون بعد  ت : یا سيدیفقل ،لحجرة ، وأخرج من بها وهما طریانیثرب فأهدم ا

 : الکرة الکرة ، الرجعة الرجعةل قا ذلك.

آیا تو را خبر دار نکنم از -سپس دست خود را باز کرد–ای ابن مهزیار  »

وقتي که طفل خردسال بنشيند و مغربي حرکت خود را شروع کند و عماني براه افتد 

پس من  بين صفا  اذن داده مي شود؛ خدا و با سفياني بيعت شود در آن حين بر وليّ

سپس بکوفه رفته و مسجد آن را  ؛ن سيصد وسيزده مرد خروج مي کنمو مروه ما بي

خراب کرده از اول بنا مي کنم و عمارت های ستم را که اطراف مسجد را گرفته اند 

نيز ویران مي کنم و سپس همراه مردم حج را بعمل مي آورم وبعد بمدینه برگشته 
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(ویران مي ر حجر نبوی كرده اندداخل د ظلماً و جوراًكه قبر ابابکر و عمر را حجرة را)

 کنم و سپس آن دو را از قبر بيرون مي کشم.

 سپس من گفتم ای سرورم بعد از آن چه مي شود؟

 184« پس امام زمان فرمود:برگشت برگشت؛رجعت رجعت.

 رجعت در زمان خود امام زمان علیه السالم اثبات می گردد که  این مطالببا توجه به 

 یرامون رجعت مربوط به عصر حضرت حجت)عجل اهلل فرجه( است.انجام گرفته و مرویات پ

 شبهه

علیه السالم رخ می دهد  عصرشاید انصار احمد بگویند در این رجعتی که در زمان امام 

رجعت امام حسین علیه السالم حتمی نیست و شاید امام حسین در آخرین دفعات رجعت و در 

 !.زمان امام بیست و چهارم رجعت کند

 جواب

ئمه علیهم السالم بر این نظریه واهی ردیه زده و فرموده اند اولین کسی که زمین برای ا

 وجود مقدس امام حسین علیه السالم است. ،وی شکافته می شود و رجعتش مسجّل می شود

یقول: أول من تنشق األرض عنه ویرجع إلى الدنيا الحسين بن  «ع»أبا عبد اهلل

 علي عليهما السالم

فرمود: اولين کسي که زمين بر وی شکافته گردیده و بدنيا بر مي امام صادق »

 185«گردد، حسين بن علي)عليهما السالم( است.

 

در زمان حضور و حیات سفیانی ظهور خواهد  (علیه السالم)نیز اشاره کردیم امام حسین

 .است )علیه السالم(در زمان امام عصر آنحضرترجعت نمود که این خود نیز قرینه دیگری بر

 

 حال واقعا احمد همبوشی می خواهد چکار کند؟

کذب وی را آشکار کرده و رجعت ( السالم ائمه شیعه)علیهموی دروغی گفته است که 

 دانسته اند. (روحی له الفداء)را مربوط به زمان امام عصر ( السالم )علیهحسین شهید
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اغتسال و تکفین  ( وظیفهالسالم )علیهیت مبنی بر این است که امام حسیناز طرفی روا

 ( را برعهده خواهد گرفت.روحی له الفداءحضرت صاحب الزمان)

 حال برای احمد همبوشی چه باقی می ماند؟

ی را جز وصی وامام غسل نمی دهد و سپس ثابت می کنیم صوقتی ثابت می کنیم امام و و

ه دارد رجعت امام حسین در زمان امام عصر است و وی وظیفه غسل و تکفین وی را بر عهد

 صیتی برای احمد بن اسماعیل کاطع؟ر چه وصایتی و چه وگدی

 نکته ای مهم

آنچه که جای خالی آن در این قسمت از مطلب دیده می شود، حدیث ثقلین است که 

 آن را ذکر کرده است.نبی اکرم بسند صحیح متفق علیه بین شیعه  و سنی 

 شیخ صدوق می فرماید:

ل اهلل صلى اهلل عليه امية قد اتفقوا على أن رسوإن جميع طبقات الزیدیة و االم

إني تارک فيکم الثقلين کتاب اهلل وعترتي أهل بيتي وهما الخليفتان من  وآله قال :

 ما لن یفترقا حتى یردا علي الحوضبعدی وإنه

اتفاق نظر دارند که نبي  در جميع طبقات روات، همانا همه زیدیه و اماميه »

کتاب خدا و  شما دو وزنه گران بها را بجای مي گذارم؛ من در ميان اکرم فرمود:

عترت من و این دو بعد از من خليفه هستند و این دو هرگز تا روز قيامت از هم 

 186«.جدا نخواهند شد

 حال مراد از این عترت کیست؟

 اینچنین فرمود: (من العترة؟وقتی از امیر المومنین سوال شد که مراد از عترت کیست)

، ال الحسين تاسعهم مهدیهم وقائمهملدوالحسين واألئمة التسعة من ووالحسن أنا

 یفارقون کتاب اهلل وال یفارقهم حتى یردوا على رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله حوضه.

ه امام از فرزندان حسين که نهمين آنها من هستم و حسن و حسين و نُ  فرمود: »

دا جدا نمي شوندو کتاب اهلل هم آن دوازده امام از کتاب خ مهدی و قائم آنهاست؛

از آنان جدا نمي گردد تا اینکه در روز قيامت در حوض کوثر در حضور نبي اکرم 

 187«حاضر گردند.

                                                           
 مؤسسة النشر اإلسالمی التابعة لجماعة المدرسین بقم -63ص  -1ج -شیخ صدوق -کمال الدین 186
 64حدیث شماره  .241و  240صص -همان 187
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این حدیث امیرالمومنین علیه السالم یعنی اینکه بعد از شهادت امام زمان)آخرین امام از 

کرده و امر والیت را بدست باید باز هم یکی از همین دوازده امام رجعت  این دوازده امام(

بگیرد و در کنار قرآن و عدیل قرآن باشد زیرا این دوازده امام تا روز قیامت از کتاب اهلل 

طبق روایات نیز ثابت کردیم امام حسین علیه السالم همان اولین امامی  جدا نخواهند شد.

یت را بر عهده خود امام زمان علیه السالم ظهور و رجعت کرده و امر وال عصراست که در 

 خواهد گرفت.

 شی بصری را؟وحال ما امیر المومنین علی علیه السالم را تصدیق کنیم یا احمد همب

 نتیجه

 اصل رجعت مبطل هر آنچه احمد بصری ادعا می کند است. -1

حنوط امام زمان علیه السالم را بر و غسل و تکفین  یتامام حسین علیه السالم مسئول -2

 و جایی برای احمد بصری در این باره نیست.عهده خواهد گرفت 

روایات دالّ بر آن است که رجعت در زمان صاحب الزمان علیه السالم انجام خواهد  -3

 حسین شهید است. ،پذیرفت و از اولین افرادی که رجعت خواهند کرد

غسل و کفن نمی کند و طبق روایات امام حسین علیه السالم  ،امام را جز وصی امام -4

 ده دار این امر است که کل تفکر احمد الکاطع را نقض می کند.عه

*** 

 

 

 

 

 



 152 

 

 سخن پایانی

همانند همه  ستبا ذکر همه این مطالب دیده می شود که احمد همبوشی بصری دجالی

 دجاجله ای که تاریخ بروی خود دیده است.

و سوء  آنمطالب کذب و بازی با اقوال و روایات و برداشت های سطحی و عوامانه از 

 همگی از ویژگی های بارز دجال بصره بود. و ادعاهای واهی استفاده از الفاظ و مقدسات

اما آنچه که موقف ما را نسبت به قضیه مهدویت حقیقتا زیر سوال می برد اینکه چرا 

وقتی دجاجله ای مثل احمد بصری یا حیدر المشتت یا القرعاوی و اإلمام الربانی و... به این 

عوام الناس از اطراف و اکناف عالم بسمت وی  ،به چنین ادعاهایی می زنندسادگی دست 

 سرازیر می گردند؟

موسیقی و نوازندگی بود  القرعاوی مطرب که کارش چطور می شود باور کرد واقعا

براحتی ادعای مهدویت بکند و نیروهای جان برکفی با وی بیعت بکنند و بسمت نجف 

ام مراجع و طالب حوزه و در نهایت بهمراه چندین وچند اشرف حمله ور گردد برای قتل ع

 تن از یاران خود بدست ارتش عراق کشته شود؟

یا آنهایی که رسانه وآیا این صرفا ایرادی ست بر تصلب و رکود عقیدتی عوام مسلمین 

در این زمینه کم  در دست دارند و اهل قلم هستند و یا منابرشان خالی از حضور مردم نیست

 رده اند؟کاری ک

به پایان می  را علیه احمد بن اسماعیل الکاطع ر این مطالب مجموعه ای از ردودبا ذک

معرفی کرده اند  و انصار المهدی! برم و از افرادی که خود را یاوران احمد همبوشی بصری

مطالب ما را منصفانه نقد کنند و  ارائه دادیم،می خواهم بهمان مقدار استناد و استداللی که 

دروغها  ذکرشخصی که از تبعیت اینچنین  برای تبعیت می دانند حقّار حقیقتا سخن ما را اگ

 دست برکشند. ذشت،گدشمنی هاش با شیعه و ائمه شیعه  و 

ما هر کدام یک بار حق زندگی در این دنیا را داریم و نمی توانیم بعد از مرگ خود و 

را از اول شروع کنیم؛ حقیقتا ببینیم  به دنیا برگشته و زندگی حق از باطلمعلوم شدن نهج 

و با چشم خودمان می بینیم همان  علنیآیا شخصی همانند احمد بصری که دروغهای وی را 

کسی هست که می تواند در ازمنه و ایام خطیر و مهیب آخر الزمان منجی و کمک کار ما 
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گمراهی و زدگی  باشد؟ یا اینکه وی نیز همانند همه مدعیانی که آمدند و رفتند هدفی جز

 از دین و مذهب را نداشت؟

ان دارد مبنی بر نوشتن مشروحی بر جریان شناسی انگیزه ای در وجود من همچنان غلی

بشرط حیات و  ،هویت مااین فرقه ضاله که ان شاء اهلل بعد از فراغت از ترتیب دهی به کتاب 

ر عراق در رابطه با پروژه نیز عنایت پروردگار متعال دست بکار شده و اساس جریاناتی که د

در حال اجرا بوده و هست و ارتباط امثال  "مهدی های ساختگی"سنگین وهابیت بعنوان 

احمد همبوشی بصری و غیره با وهابیت و صهانیه و خاصه اعتقادات وهابی گرایانه احمد 

صی آن مجموعه نیز تلخی طبعاً بصری و سایر مدعیان دروغین مهدویت را تبیین خواهم کرد.

 از کتاب توظیف سیاسیمستدل  است از کتب عالمه کورانی و شیخ نصر الدین و نیز یک سیر 

در کنار سایر کتب و  مقاالت و مستنداتی که ان شاء اهلل در قالب یک  شیخ علی ذوالفقار

 کتاب ارائه خواهد گردید.

مراتب ارادت  ین طریقه ااین کمترین منت نهاد تا ال اقل باز خداوند منان شاکرم که بر 

و اخالص خویش را نسبت به ساحت مقدس امام زمان عجل اهلل فرجه الشریف اعالن بدارم و  

و اطاعت از  آنحضرتاز خدای کریم و رزاق سائلم که شفاعت امام زمان و توفیق تبعیت از 

را بر این کمترین منت گذارده و رزق و عطا کند و همه ما را در مسیر قرآن و ش فرامین

 قرار دهد که سرّ نجات ما هم در همان است. عترت

 بپایان رسید.المومنین مصادف با میالد أمیر1435 رجب 13تحریر این مجموعه در تاریخ

 یاعلی

 العبد األحقر اکبر بیرامی

M 
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