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پیشگفتار

از دیربــاز، باورهــای آخرالزمانــی مــورد سوء اســتفاده  افــراد منحــرف بــوده و بــرای 

یچه خود  رســیدن به اهداف و اغراض مســموم خود، احساســات دینی مــردم را باز

قــرار داده اند. غالبًا این افــراد، در مواجهه با شــرایطی همچون ســختی  و فقر مردم، 

جنــگ و خونریــزی ، ظلم و برقرار نشــدن عدالــت اجتماعی، طوالنی شــدن غیبت 

گوار است، ظهور و بروز می کنند  که از دید مردم نا تی  امام عصر7 و ســایر مشکال

گونه شناســی  ی را داشــته باشــند. در  تــا از فرصــت ایجــاد شــده، نهایــت بهره بــردار

گونی همچون ادعای امامت و  گونا یت، ادعاهای  ادعاهای مدعیان دروغین مهدو

یت، ادعای سفارت، ادعای نیابت خاص، ادعای خراسانی بودن و ادعای  مهدو

کرده،  یــخ ظهــور و بــروز  کــدام در برهــه ای از تار که هــر  یمانیــت بــه چشــم می خــورد 

بــرای اثبــات ادعاهــای واهی خــود به آیــات و روایــات متعــددی اســتناد می کنند و 

گروهی از مســلمانان را با این ســخنان فریــب می دهند.

بــا بررســی توقیعــات مبارک امــام دوازدهم7، میــزان انزجــار ایشــان از تبار این 

کــه در زمــان غیبــت صغــری مدعــی  مدعیــان بــه دســت می آیــد. یکــی از افــرادی 

ی توقیعی از جانب  ارتبــاط و نیابــت از جانب حضرت مهــدی7 بوده و دربــاره و

حضــرت صادر شــد، محمد بن علــی بن ابی الَعزاِقر، مشــهور به َشــلَمغانی اســت. 

که  شــلمغانی از یــاران امام حســن عســکری7 و از محدثان شــیعی در بغــداد بود 

مدتی در غیاب حســین بن روح، ســومین نایب خاص امــام مهدی7، به بعضی 

پیشگفتار
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کردن ادعای نیابت امام  از امور شیعیان رسیدگی می کرد. شلمغانی پس از علنی 

کم  گرفــت و بعــد از مدتی بــه دســتور حا زمــان7، مــورد لعــن امــام مهدی7 قــرار 

یخته شد.1 امام7 در توقیع شریفش به حسین بن روح در رابطه  عباســی به دار آو

بــا دیدگاه خود نســبت بــه ادعاهای شــلمغانی فرمود:

كیفر  كــه خداوند  محمد بــن علی، معروف به شــلمغانی، از كســانی اســت 

او را تعجیــل كند و مهلتی به او عطا نفرماید. او از اســام منحرف شــده و 

خود را از آن جدا ســاخته اســت. وی از دین خدا مرتد شده و ادعاهایی 

كــه داللــت بــر انــكار ذات خداونــد متعــال دارد. دروغ پــردازی و  می كنــد 

بــان مــی آورد و متخلف بزرگی اســت.  یــی می كنــد. باطل هــا را بــر ز دروغگو

 
ً
كــه به خدا نســبتی باطل می  دهنــد در خطای محض بوده و مســلما آنان 

در خســران  اند. در حقیقــت برائــت خــود را در محضــر خداونــد متعــال و 

گرامــی اش9 از هرگونــه رابطــه ای بــا شــلمغانی اعــام  پیامبــر و خانــدان 

یــم. بــه او)شــلمغانی( لعــن می فرســتیم و لعنــت دائــم خداونــد بــر او  می  دار

باد، در آشــكار و نهان، در هر زمان و مكان و لعنــت خداوندی بر موافقان 

و پیــروان او بــاد و نیــز بر آنــان كه با شــنیدن ایــن اعــام پیوند خــود را با او 

كــه خود را  ادامــه دهنــد. بنابراین بــه اطــاع آنــان )وكای امامیه( برســان 

كــرده و احتیــاط می كنیم، آن چنان كــه در برابر پیشــینیان او  از او حفاظــت 

یعی، نمیری، هالی، بالی و دیگران چنین كردیم و دیدگاه  همچون، شر

مشابهی داشتیم. راضی به سنن الهی هستیم. خداوند ما را در تمام امور 
ین نگهبان اســت.2 كفایــت می كنــد و بهتر

1 . طبرسـی، االحتجاج، ج۲، ص۲۸۹.

۲ . شیخ طوسـی، الغیبة، ص۴1۰.
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یت  در پایــان توقیع مبارک حضرت چند تن از مدعیــان دروغین در باب مهدو

که نشــان می دهد مســئله مدعیــان دروغیــن، بحثی تازه نیســت و  معرفــی شــده اند 

ممکــن اســت تا زمــان ظهــور ادامــه داشــته باشــد. بــا بررســی تبــار انحــراف در باب 

یــت، الگوهــای متفاوتــی از ادعاهــا بــه دســت می آیــد. هــر  مدعیــان دروغیــن مهدو

کــدام از ایــن مدعیــان در پس نقــاب و تصویــری زیبــا و خیرخواهانه، چهــره واقعی 

یــادی از مؤمنــان را فریب  کرده انــد و با اســتفاده از ایــن روش، عده ز خــود را پنهــان 

کرده اند. داده، از دیــن اســالم خــارج 

امروزه نیز از آسیب چنین ادعاهای ناصوابی در امان نبوده، شاهد بروز افرادی 

که مردم را بــا ادعاهای دروغین خود فریب داده،  همچون »احمد بصری« هســتیم 

کت می کشــانند. احمداسماعیل، از جمله مدعیان دروغین در عصر  به وادی هال

کــه بــا نشــر ادعاهــای دروغیــن، در صــدد ایجــاد انحــراف در عرصــه  حاضــر اســت 

گرامی با جریان مذکور  یت می باشــد. جزوه حاضر، با هدف آشنایی مبلغین  مهدو

ی از ادعاهــا و پاســخ ها  تدویــن شــده و بــه جهــت رعایــت اختصــار از طــرح بســیار

ی می کنیم. خوددار
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احمد اســماعیل صالح الســلمی البصری 1969 م1 معروف به »احمد الحســن 

ی خــود را  یــت اســت.3 و الیمانــی«،2 یکــی از جریان  هــای نوظهــور در عرصــه مهدو

که  ی دارد  پنجمین فرزند با واسطه امام دوازدهم7 می داند4 و ادعاهای بی شمار

ادعای یمانی5 بودن، سفارت و وصایت حضرت حجت7 اساس ادعای اوست.

ی  احمــد بصــری در ســال 1992 م از دانشــکده مهندســی در رشــته شهرســاز

ی در  فارغ التحصیل شــد و تا سال 1999 م هیچ سندی از زندگی و فعالیت های و

کشــور عراق در دست نیست. در سال 1999 به سمت نجف اشرف رفت و مدت 

کوتاهــی در حــوزه علمیه شــهید محمــد محمدصادق صــدر)ره( حاضر شــد. او در 

همان ســال با فردی به نام »حیدر ُمشتت چاســب القحطانی آل ُمنّشد معروف به 

ابوحســن«6 در حوزه علمیه آشنا شد. یک ســال پس از آن، ادعای خود را با حیدر 

یة، ص1۲1. 1 . احمـد بن اسـماعیل بن صالح بن حسـین بن سـلمان بن داوود بن هنبوش، أدعیـاء المهدو

کنین این عشیره  کربال مسـتقر هستند، سا یه و بصره و  یلم در سه منطقه ناصر ۲ . با توجه به اینکه عشـیره ابوسو

کربـال را »بنی حسـن« نامیده اند. از ایـن رهگذر، احمد  کنین  یـه و بصره را با عنوان »آل حسـن« و سـا در ناصر

کـه از عشـیره مسـتقر در بصره اسـت بـا عنـوان »الحسـن« شـناخته می شـود. قابـل توجـه اینکه این عشـیره  نیـز 

از سـادات نیسـتند. ناصر مهدی محمد البصـری، الطامة الکبری، ص1۸.

یلم  کـه از طایفـه هنبـوش و از قبیلـه ابوسـو 3 . نـام پـدِر احمـد بصـری اسـماعیل و نـام مـادرش بثینـه نجـم اسـت 

یـه هسـتند. ناصر

کـرده اسـت:  أحمـد ابـن إسـماعیل ابـن صالـح ابـن حسـین ابـن  یح  ۴ . احمـد بصـری نسـب خـود را این گونـه تشـر

سـلمان ابـن اإلمـام محمـد بـن الحسـن العسـکری7.

کرد. 5 . بر اسـاس برخـی روایات، فردی با لقب »یمانـی« در هنگامه ظهور امام دوازدهـم7، خروج خواهد  

ران زندگی خود را  کـه دو کاظمیه بغداد در سـال 1۹76 اسـت  6 . حیـدر فرزنـد مشـتت از آل منشـد متولـد شـهر 
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گذاشت و او را در ســمت یمانیت و وزارت امام دوازدهم7 قرار  مشــتت در میان 

داد. پس از آن با زیر سؤال بردن نیابت عامه فقها و ادعای فساد مالی در حوزه های 
کارآمدی دروس، هر دو از ادامه تحصیل در حوزه علمیه انصراف دادند.1 علمیه و نا

ی  احمــد بصــری در ســایت رســمی خــود دربــاره ماجــرای تحصیــل علــوم حوزو

خــود می گوید:

من به نجف اشرف رفته و با هدف تحصیل علوم دینیه در آنجا سكونت 

كردم، ولی بعد از آنكه وارد حوزه شــدم و از مجموعه دراســات این حوزه 

مطلع شــدم، دیدم كه در حوزه یك ســری خلل بسیار بزرگ دیده می شود 

 لغــت عــرب و اصــول فقــه و كام و منطــق و 
ً
)الاقــل در نظــر مــن( و صرفــا

فلســفه و عقاید و فقــه و احكام شــرعیه را مطالعه می كننــد و هیچ گاه قرآن 

یس  یف نبــوی یــا احادیث محمــد و آل محمــد: تدر یم یا ســنت شــر كر

ق بــه آن اخاق 
ّ
نمی شــود و آنهــا درس اخــاق الهی كه بــر هر مؤمنــی تخل

گرفتم از حوزه  كنار گذاشته اند. پس به این دلیل تصمیم  واجب است را 

دوری كنم و در خانه ام گوشــه عزلــت گرفته و علوم حوزوی را بدون هیچ 

 بــا بعضی از روحانیــون حوزه نجف 
ً
كمــك كاری تنها خوانــدم و فقط صرفا

كــه باعــث شــد تــا مــن بــه حــوزه علمیــه  در ارتبــاط باشــم... . ولــی آنچــه 

یا امــام زمــان7 را دیدم كه  كــه مــن در رؤ نجــف اشــرف راه یابــم این بود 

به من دســتور داد تا به حوزه علمیه نجف بروم و وی از آنچه برایم اتفاق 
خواهد افتــاد خبر داد و هــر آنچه كه وی گفته بود همان شــد.2

گذرانـده اسـت. وی بعدهـا نـام خـود را بـه ابوعبـداهلل الحسـین القحطانـی تغییـر داد و  در شـهر العمـاره عـراق 

احمـد بصـری را دجـال بصـره نامید.

یة، ص15۲. 1 . ذوالفقـار، علی ذوالفقار،  الحـرکات المهدو

2 . http://almahdyoon.org
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 احمد بصری و حیدر مشتت پس از انصراف از حوزه علمیه، برای نشر عقاید 

و تجهیز قوای نظامی خود،  خانه ای را به عنوان مکتب امام احمد الحسن و یمانی 

کن شــدند.1  گرفتند و در آنجا ســا موعــود در محلــه صریفه در منطقه ســهله در نظر 

حیدر مشتت2 اولین مسافرت تبلیغی اش را از محل زندگی خود )العمارة در جنوب 

کرد.  عراق( آغاز و مردم را به ســوی ســفیر امام دوازدهــم7 و یمانیت خود دعوت 

ی، معروف به ســید  ی در ســال 2000 م به همراه شــخصی به نام عیســی المزرعاو و

صالح )الیاس(، وارد ایران شد. حیدر مشتت به سمت شهر مقدس قم رفت و پس 

کرد.  از دیدار با فردی به نام حسن راضی الکعبی، برنامه های تبلیغی خود را آغاز 

کورانی3 رفت  او در ابتدا به دیدار آیت اهلل سید صادق روحانی و سپس شیخ علی 

و عالوه بر آن برای 24 تن از مراجع و فضالی حوزه علمیه قم نامه دعوت فرستاد. 

در نهایت در 2002 م دســتگیر و پس از تحمل شــش ماه زندان، به عراق بازگشت.

احمــد بصــری در همــان ســال طــی بیانیــه ای بــا تصریــح بــه اینکــه یمانــی فــرد 

کــرد: دیگــری اســت، اعــالم 

كیمیین داعی ألمری هادی  كان یل  فاعلموا أهیا الناس أنه المیاین إال 
ــام املهدی حممد بن  لصراط اهلل الــذی أسیر علیه بــإرشــاد أیب اإلم

احلسن7...؛4

یة، ص7. 1 . ع، س، دراسـة تحلیلیة حول الحـرکات المهدو

کربـال و نجـف و مخالفت شدیدشـان بـا انصـار احمد بصـری، حیدر  ۲ . بـا توجـه بـه وجـود نیروهـای صرخـی در 

مشـتت بـه بغـداد رفتـه و بـا همراهـی ضیـاء عبدالزهـره الکرعـاوی اقـدام بـه تشـکیل مؤسسـه القائـم و انتشـار 

کنـد. احمد بصـری نیز وارد بصره شـده، با  یه »القائـم« نمـود تـا بدین وسـیله بتواند احمـد بصـری را تبلیغ  نشـر

کرد  گسـترش دعـوت انحرافی خـود  یه »الصـوت الحـق االسـبوعیه التـی تـروج للفکـر المهـدوی« اقـدام به  نشـر

یة، ص153(. )ذوالفقـار، علـی ذوالفقـار، الحـرکات المهدو

کنید. کتاب دجال بصـره مراجعه  کورانـی، به  3 . بـرای اطالع از ماجرای دیدار حیدر مشـتت با شـیخ علی 

یة، ص1۲1. ۴ . فرج اهلل، احمد، أدعیـاء المهدو
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ای مردم بدانید! هیچ یمانی ای وجود ندارد، مگر اینكه در ســمت راســت 

مــن قــرار گرفته و فراخــوان كننده بــه امر ما اســت. امری كه هدایــت كننده 

به راه خداســت و یمانی با ارشــاد پدرم مهــدی7 حركت می كند.

کــه در مکتب احمــد بصری با  بر اســاس شــهادت شــاهدان عینی، تنها فردی 

که در همان  کســی نبود جز شیخ حیدر مشــتت  عنوان »یمانی« شــناخته می شــد، 

ایــام در شــهرهای مختلــف حاضر می شــد و خود را یمانــی و احمد بصــری را فرزند 
و وصی امــام مهدی7 معرفــی می کرد.1

در سال 2005 م با بروز اختالفات عدیده ای بین احمد بصری و حیدر مشتت، 

احمد بصری در تناقضی آشــکار،  خود را به صورت توأمــان وصی امام7 و یمانی 

کرد: معرفی 

وأمری أبنی من الشمس یف رابعه الهنار و إین أول املهدینی و الیماین 
املوعود؛

 امــر مــن روشــن تر از خورشــید در وســط روز اســت و مــن اولیــن مهــدی و 
همــان یمانــی موعــود هســتم.2

گفتنـی اسـت بـا توجـه بـه اینکـه نسـب حیـدر مشـتت بـه قحطـان می رسـد و نـام »القحطانـی« را بـه دنبـال   . 1

کـرد و او را یمانـی نامید تـا بتواند بـه اهداف خود دسـت یابد.  داشـت، احمـد بصری از ایـن فرصت اسـتفاده 

کرده انـد؛ »ال تقوم السـاعة حتی یخرج رجل  مـن  قحطان   برخـی از روایـات، یمانی را با نسـب قحطانـی معرفی 

کند و مردم را بـا عصا پیش  یُسـوُق  النـاس بعصاه؛ زمـان ظهور فرا نمی رسـد مگر آنکه مـردی از قحطان خروج 

زار  کار که با سـفیانی  کسـی اسـت  برانـد«) النهایـة فی غریب الحدیث و األثر، ج ۲، ص۴۲3( »قحطانی اول 

می کنـد و شکسـت می خـورد و به یمن بـاز می گـردد«) مختصـر اثبـات الرجعة، ح16(.

یة، ص1۲1. ۲ . فرج اهلل، احمد، أدعیـاء المهدو
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ساختار تشکیالتی

کشــته شــدن حیدر مشــتت در شــارع حیفا در بغداد، و با  احمد بصری پس از 

فرصــت ایجــاد شــده در عــراق به علــت هــرج و مرج و نــا آرامی هــا، فرصــت را برای 

گســترده ادعاهــای خــود مناســب دیــد و تشــکیالت وســیعی را در شــهرهای  تبلیــغ 

گروه های مختلف،  ی با تشــکیل  کربال، ناصریه و بصره بــه راه انداخت. و نجــف، 

کرد و جان دوباره ای به این حرکت انحرافی داد. ســاختار  فرقه خود را ســاماندهی 

تی این جریان به شــرح زیر اســت: تشــکیال

گروه علمی

کتب و تنظیــم آثار احمد بصری اســت. تا  گروه، تألیــف  یــت اصلــی این  مأمور

کتاب از  کتاب منســوب بــه احمــد بصــری و بیــش از 180 عنــوان  کنــون 24 عنــوان 

کتب منتســب به احمد  ســوی اتباع احمد بصری1 به رشــته تحریر در آمده اســت. 

الحســن عبارت اند از:

األجوبة الفقهیة )4 جلد(. 1

الجــواب المنیر عبر األثیر )6 جلد(. 2

کمیه الناس. 3 کمیة اهلل ال حا حا

الحوار الثالث عشر. 4

العجل. 5

کتاب های نوشـته شـده توسـط اتباع احمد بصری عبارت اند از: المهدی ولی اهلل، دحض تقوالت  1 . برخی از 

یـا أم االمـام، انتصـارًا للوصیـه، قانـون معرفـه  المعاندیـن، حجـه الوصـی و اوهـام المدعـی، االفحـام فـی رؤ
الحجـه، المعترضـون علـی خلفاء اهلل، دابـه االرض طالع الشـمس، الوصیـه و الوصی احمد بصـری، البالغ 

المبیـن، بحث فـی العصمـه، الیمانـی الموعـود حجة اهلل و..
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بیان الحق و السداد من األعداد. 6

الجهاد باب الجنة. 7

شرائع اإلسالم )2 جلد(. 8

وصــي و رســول اإلمــام المهــدي ینتــج فــي التــوراة و اإلنجیــل و القــرآن )مع . 9

التعلیــق(

إضاءات حول دعوات المرســلین )5 جلد(. 10

المتشابهات )4 جلد(. 11

کل من یطلب الحق. 12 نصیحــة الی طلبة الحوزة العلمیــة و الی 

النبوة الخاتمة نبوة محمد9. 13

الرجعة ثالث أیام اهلل الکبرى. 14

رحلة موســی الی مجمع البحرین. 15

رســالة الی فقه الخمس وما یلحق به. 16

رسالة الهدایة. 17

تفسیر آیة من سورة یونس. 18

شیء من سورة الفاتحة. 19

التیه أو الطریق الی اهلل. 20

کتاب التوحید في تفســیر سورة التوحید. 21

الوصیة المقدســة الکتاب العاصم من الضالل. 22

عقائد االسالم. 23

وهم االلحاد.. 24
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گروه دینی

گروه عبارت اســت از: تعییــن ائمه جمعه و جماعــات و خادمین  وظایــف این 

ی احمد بصری، اداره  در شهرها و استان ها، تدوین بانک اطالعات مبلغین حوزو

ی انصار  حوزه های علمیه احمد بصری، تعیین قاضی برای حل مشکالت و دعاو

احمــد بصری، تبلیغ و نشــر دعــوت انحرافی احمد بصــری و تعیین پاســخگویان و 

کنندگان رسمی. مناظره 

گروه امنیتی

گروه تأمیــن امنیت جانی و مالــی اتباع احمد بصری در شــهرها  یــت این  مأمور

و همچنیــن تأمین امنیت مراســم و موکب های مناســبتی احمد بصری اســت.

گروه اطالع رسانی

گروه انتشار بیانیه ها و ســخنرانی های احمد بصری و مدیریت  مســئولیت این 

ی است. سایت و فضای مجاز

گروه مالی

یافــت وجوهــات شــرعی و نــذورات و هدایــا، مســئولیت  گــروه عــالوه بــر در ایــن 

هزینــه ایــن مبالــغ را بــر عهــده دارد. ایــن مبالــغ در ســه بخــش مصــرف می شــود:

1. تامین هزینه زندگــی مبلغین احمد بصری.

کتابخانه هــا و حســینیه های  کتــب اتبــاع و همچنیــن تجهیــز  2. چــاپ و نشــر 

اتبــاع احمدبصــری.

3. خرید تســلیحات و مهمات جنگی و آموزش های نظامی اتباع.
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گروه نظامی

گروه با هدف جذب و آموزش نظامی اتباع، خرید تسلیحات و فرماندهی  این 

گــروه با عنــوان »ســرایا القائــم« فعالیت  عملیــات  نظامی تشــکیل شــده اســت. این 
می کند.1

یختالف یتباع یرمد بررم

کرده،  ی بیعت  در پی تبلیغ و نشــر دعوت انحرافــی احمد بصری، عده ای با و

خــود را »انصار امــام احمد الحســن« نامیدند. با شکســت نیروهــای متحده احمد 

ی در پــادگان الزرکه،2 جریــان احمد بصری دچار انشــقاق  بصــری و ضیــاء الکرعاو

گــروه »انصــار مکتــب«، »احــالس«، »رایــات ســود« و »جیــش الغضب«  و بــه چهــار 

تقســیم شــد. در باور انصــار مکتب، بر اســاس روایات موجــود، فردی به نــام احمد 

ی  کــه فرزنــد و فرســتاده امــام دوازدهــم7 اســت وجــود دارد و بــا هــدف آماده ســاز

کــرده اســت و در حــال حاضــر از طریــق فیس بوک  قیــام حضــرت مهــدی7 ظهور 

گــروه احــالس و رایات ســود و  ک بــا مــردم ارتبــاط دارد. در مقابــل، اعضــای  و پالتــا

کاتب فیس بوک اســت را قبول نداشــته، او را فردی غیر  که  جیــش الغضب، فردی 

کتب نوشــته شــده در چهار سال اخیر را  ی از  از احمد بصری می دانند. لذا بســیار

یة، ص6. 1 . حسـنی، م،  مدعی المهدو

کربال( اقدام  ۲ . ضیـاء عبدالزهـره الکرعاوی و احمد بصری با تأسـیس پادگانـی در منطقه الزرکه )بیـن نجف و 

یـران و همه آنـان را قتل  عام  کردند تـا بتوانند بیوت مراجـع تقلید را و مسـلحانه ای را ضـد علمای شـیعه آغـاز 

بـه رو شـد. در این درگیـری، 3۴3  کننـد. البتـه ایـن اقـدام قبـل از آغـاز بـا مداخله قـوای امنیتـی با شکسـت رو

کشته شـدگان از انصـار احمـد اسـماعیل بصـری  یسـت نفـر از  کـه دو کشـته و 1۸۰۹ نفـر دسـتگیر شـدند  نفـر 

کشـته و احمد اسـماعیل نیز پس از آن ناپدید شـد )محاضر  کرعاوی در این درگیری  بودنـد. قابل توجه اینکه 

التحقیـق الخاصـة بأحـداث الزرکـة، المعلومـات الوطنـی، ص6۴؛ معـد فیـاض بغـداد، الشـرق االوسـط، 

جمعـه 1۴ محرم 1۴۲۸(.
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گروه های دیگر برائت می جویند. کدام با حق دانســتن خود، از  قبول نداشــته و هر 

که اســاس اختالفات آن  کلی باورهای انصار پرچم به شــرح زیر اســت  بــه طور 

را بــا انصار مکتــب رقم می زند:

1. بــر اســاس مجموعــه ای از روایــات، احمــد الحســن البصــری از ســال 2008 و 

پــس از درگیــری پــادگان الزرکــه، در غیبــت بــه ســر می برد.

2. احمــد الحســن در روز مــرگ ملــک عبــداهلل پادشــاه عربســتان، دوازده نفــر از 

که در  کرده و به دیــدار با امــام مهدی7  برده اســت  اتبــاع رایات ســود را انتخــاب 

کرده اســت. آن دیــدار امــام مهــدی7 از خیانت مکتــب نجف، ابــراز ناراحتی 

کتــب اولیــه خــود، بــه خیانــت و ارتــداد بعضــی از انصــار  3. احمــد بصــری در 

ی اموال به  )همچون شــیوخ مکتــب نجف(، هشــدار داده و آنها به خاطر جمــع آور

گویــی مرتکب شــده اند. کــذب 

که بعد از غیبت احمد الحسن البصری به اسم او منتشر شده است،  کتبی   .4

ی نیست. اشکاالت علمی فراوانی دارد و هیچ کدام از آنها نوشته و

کمیت اهلل را نقض  کلمات احمد بصری و قانون حا 5. مکتب نجف قوانین و 

کــه از دولــت و حکومت عــراق درخواســت نماینــده در مجلس اســتان  کــرده، چــرا 

کار عالوه بــر تأیید حکومت عراق، بــه منزله خیانت  کرده اســت. این  بصــره عراق 

کمیت اهلل اســت. و نقض قانون حا

6. عبــد اهلل هاشــم )مستندســاز(1 پــس از احمــد بصــری، همــان مهــدی دوم در 

1 . عبـداهلل هاشـم مسـئولیت های مهمـی در بخـش تبلیغاتـی و مستندسـازی و راه انـدازی شـبکه های تبلیغـی 

که  در فضای مجازی برای احمد بصری داشـته اسـت. وی با ارائه اسـناد و شـواهد متعددی اثبـات می کند 

کـه به نام احمد الحسـن اسـت، توسـط واثـق الحسـینی و توفیق مغربـی و مدیران  مطالـب صفحـه فیسـبوکی 

مکتـب نجف نگاشـته می شـود، نه احمـد بصری.
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حدیث وصیت شیخ طوسی است.1

کــه پیرو پرچــم بوده،  کســانی هســتند  علــی الغریفــی و عبــداهلل هاشــم از جمله 

ی دارنــد. آن ســوی دعــوا نیــز افرادی  بــا انصــار مکتــب مخالفــت و درگیــری آشــکار

همچــون ناظــم العقیلــی، ســید واثــق حســینی، عبدالرحیــم ابومعــاذ، عالء ســالم و 

حســن حمامی پیروان مکتب انــد و مدیریت علمی و نظامــی آن را بر عهده دارند.

جریان شناسی

ی از ِفــرق انحرافی، بیــش از آنکه یک فرقه  جریــان احمد بصری همانند بســیار

کــه بــا هــدف ایجــاد اختــالف و فتنــه و  دینــی باشــد، یــک جنبــش سیاســی اســت 

کشورهای اسالمی)شیعی( تشکیل شد. این جنبش در صدد آن است  انحراف در 

کارآمد جلــوه دادن علــوم دینِی حوزه هــای علمیه  تــا بــا تخریب جایــگاه علمــاء و نا

کرده،  و تبدیــل نیابــت عامــه فقیــه بــه نیابــت خاّصــه خــود، مــردم را از فقهاء جــدا 

کنــد؛ برای  پاشــی حوزه هــای علمیــه فراهم  گمــان باطل خــود، زمینه را بــرای فرو بــه 

نمونه احمد بصری در تخریب جایگاه مراجع تقلید و علمای شــیعه آورده اســت:

كــه در انتظــار حضــرت امــام مهــدی7  آنهــا علمــای بی عملــی هســتند 

شكســت خوردند. آنها به تكذیب امام مهدی7 و وصی و فرســتاده اش 

بســنده نمی كنند، بلكــه مــردم را از جهاد در پیشــگاه او و از مبــارزه با كفار 
كــه دولت هــای اســامی را به غــارت بردنــد منــع می كنند!2

کرد: همچنین در بیانیه اول شــوال اعالم 

کـه در تمامـی آنهـا  یسـنده موجـود اسـت  1 . فیلم هـای منتشـر شـده توسـط انصـار پرچـم )رایـات سـود( در نـزد نو

کرده اند. یـح  بـه مـوارد فـوق اشـاره صر

۲ . بصری، احمد،  المتشـابهات، ج1، ص6۸.
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بــر هر مســلمانی ترک تقلیــد در فقــه و عمل بــه احتیاط واجب اســت و هر 
كنــد با امــام مهــدی7 مخالفت كرده اســت.1 كــه تقلید 

چالش جریان یرمد بررم در یسالم

که در  ن شــیعی اســت  ِک درو جریــان احمــد بصــری یکــی از جریان هــای خطرنا

کرده اســت. این جریان نقشــه راه و برنامــه ای از پیش  دهــه اخیر ظهور و بــروز پیدا 

که آن را از دعوت ها و تفکرات انحرافی پیشــین متمایز ســاخته،  تعیین شــده دارد 

در ردیــف جریان هایــی همچــون فرقــه ضاله بهائیــت و تصوف قرار داده اســت. در 

راســتای اثبات این ســخن به دو نکته اساســی اشــاره می کنیم.

بیشــتر  ی و مســلم در مذهــب تشــیع:  هــدف قــرار دادن مســائل ضــرور الــف( 

که مسائلی درباره صاحبان خود  دعوت های انحرافی پیشین، دعوت هایی بودند 

ارائــه می دادنــد تا به واســطه آن مقام آنان را بــزرگ جلوه داده، به اهــداف و اغراض 

مات و 
ّ
که دعــوت انحرافــی احمد بصری مســل مــادی خود دســت یابنــد. در حالی 

یــات مذهــب حقه تشــیع را هدف قــرار داده و در صــدد تغییر و انحــراف آنها  ضرور

اســت. در ایــن راســتا می تــوان بــه ایجــاد انحــراف در عــدد ائمــه معصومیــن، تغییــر 

کرد. یت و قائمیت و ادعای شارعّیت اشاره  مفهوم و دایره عصمت، مصادره مهدو

كه با دعوت احمد بصری مخالفت دارند: یکی از مهم ترین  ب( تکفیر شیعیانی 

ی جریــان انحرافی احمد بصــری از بینش  ی تشــیع، برخوردار چالش هــای پیش رو

کــه این دعــوت انحرافــی را نپذیرفته و یا  تکفیــری درباره تمامی مســلمانانی اســت 

کرده اند.2 احمد بصری بر اســاس القائــات تکفیــری و همچنین بر  بــا آن مخالفــت 

یة، ص 1۸6.  1 . فرج اهلل، احمد،  ادعیـاء  المهدو

کل مـن لـم یلتحـق  کـرد: »و أعلـن بإسـم االمـام محمـد بـن الحسـن المهـدی7 أن  ۲ . احمـد بصـری اعـالم 

بهـذه الدعـوة و یعلـن البیعـة لوصـی االمـام المهـدی7 بعـد 13 رجـب 1۴۲5 فهـو خـارج عـن والیـة علی بن 
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گیرنده ای را بــه پیروان خود  اســاس اعالم قائمیــت خود، بینش خون آلــود  و انتقام 

یاهای خــود جامه عمل  ی زمیــن، بــه رؤ داده اســت تــا به محــض تمکن آنــان در رو

کــه احمد بــن اســماعیل همان  بپوشــانند. پیــروان احمــد بصــری بــر ایــن عقیده اند 

کشیده،  کرد و به مدت هشت ماه شمشیر  که با شمشیر قیام خواهد  قائمی است 
ن اینکه ذره ای شــفقت و رحمتی داشته باشد.2 کرد،1 بدو مردم را قتل عام خواهد 

عالوه بــر این، مــال مخالفین خــود را محترم ندانســته و تصاحب امــوال آنان را 

جایــز می داند؛ بــرای مثال بــه دو نمونه اشــاره می کنیم:

کار:  یافت پول بیشتر از صاحب  در  .1

که صاحب شــرکت مســلمان و از مخالفین  کار می کنم  ســؤال. من در شــرکتی 

دعوت شما اســت. هزینه جابه جایی و حمل و نقل من به عهده صاحب شرکت 

کــه بــرای حمــل و نقــل هزینه  کــه بیــش از مبلغی  اســت. آیــا بــرای مــن جایــز اســت 

گــر 500 درهــم هزینــه می کنــم،  کنــم؟ مثــاًل ا می کنــم را از صاحــب شــرکت مطالبــه 

کرده ام؟ بگویــم 1000 درهم هزینــه 

پاسخ احمد الحسن: اینان دشمنان ائمه و مهدیین هستند و مال آنان احترامی 
کار برای تو جایز است.3 که توانستی از مال او بردار و این  ندارد. تا میزانی 

کل  ابی طالـب7 و بهـذا الـی جهنـم و بـأس الورد المـورود.. و ان رسـول اهلل محمد بـن عبداهلل9 بـریء من 

مـن ینتسـب الیـه و لم یدخـل فی هـذه الدعـوة و یعلـن البیعة..«)بیانیـه 13 جمـادی الثانی 1۴۲5(.

که: »و یخـرج قبله رجل مـن أهل بیته بأهل الشـرق   ر بر اسـاس اسـتناد به روایتی از اهل سـنت اسـت  1 . ایـن باو

و یحمل السـیف علـی عاتقه ثمانیة أشـهر یقتل و یمّثل و یتوّجه إلـی بیت المقدس، فـال یبلغه  حتی  یموت« 

یف بالفتن، ص13۹(. یف بالمنن فی التعر )التشـر

یـة الخاتمة، ج1، ص۲. ۲ . الخبـاز، ضیاء، المهدو

3 . بصـری، احمد،  الجواب المنیر، ج۴، سـؤال 3۴6.
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استفاده از بسته اینترنت همسایه:   .۲

کز غیردولتی  ن اجازه از اینترنت یکی از مرا ســؤال. آیا اســتفاده شــخصی و بدو

برای ما جایز اســت؟

گــر صاحــب مــال )اینترنــت( مخالــف ائمــه و مهدییــن  پاســخ احمــد الحســن: ا

باشــد، در ایــن صــورت مــال او هیــچ احترامــی نــدارد و می توانــی از اینترنــت او 
کنــی.1 اســتفاده 

یشــه  ایــن نوع از تکفیــر و تمامــی بینش های تکفیری موجود در جهان اســالم، ر

که قرن های  ی از عقل دارد. پرسشی  کج فهمی روایات و دور در نقل گرایی افراطی، 

کشــانده و منجر به تأســیس مکاتب مختلفی شــده  نخســتین اســالم را به التهــاب 

گذاشــتن  کنار  اســت، ناظــر بــه حــد و مرز عقــل و نقــل اســت. احمــد بصــری نیز بــا 

یکردی افراطی به حدیث )البته با تدلیس، تقطیع و تأویل احادیث(،  عقــل و با رو

کــرده، فضــا را بــه نوعــی ترســیم می کند  تــوان فهــم روایــات را از پیــروان خــود ســلب 

کــه حتی در صــورت تعارض بدیهیات عقلــی با روایات ضعیــف و حتی مجعول، 

پیروانــش بدیهیــات عقلــی را انــکار می کننــد. بنابرایــن، حدیث گرایــی افراطــی و 

کــه بــا اندیشــه ایــن جریان  ی از عقــل و تحریــف روایــات از ویژگی هایــی اســت  دور

گــره خــورده و موجب افتــادن این فرقه در ورطه تکفیر شــده اســت2.

1 . همان، ج۲، سؤال 137.

یان احمدالحسـن البصری. ۲ . برای تفصیل بیشـتر ر.ک: محمدی هوشـیار، درسـنامه نقد و بررسـی جر
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مدعیــان دروغیــن در صددند تــا با ادعاهــای واهی، احساســات دینــی مردم را 

کــرده، به امیال نفســانی خود دســت یابنــد. احمد بصــری به تبــع از هیچ  تحریــک 

ی از جمله  ادعایی فروگذار نشــده و مدعی امر امامت و وصایت نیز شده  است. و

کرده است.  یت را به نام خود ثبت  کنون بیشترین ادعای مهدو که تا  کسانی است 

1. جانشــین و متولــی امــور بعــد از امــام مهــدی7 اســت: »اول أوصیــاء اإلمــام 
المهــدی االثنــی عشــر بعــد وفاتــه«.1

2. فرزند امام مهدی7 اســت: »ابن اإلمام المهدی7«.2

3. ســفیر حضــرت مهــدی7 اســت: »رســول اإلمــام المهــدی محمــد بــن 
الحســن7«.3

یــر اإلمــام المهــدی7 بعــد  یــر امــام مهــدی7 بعــد از ظهــور اســت: »وز 4. وز
ظهــوره«.4

5. اولیــن مؤمــن بــه امــام7 بعــد از ظهــور اســت: »أول المؤمنیــن باإلمــام 
المهــدی7 بعــد ظهــوره«.5

1 . بصری، احمد،  الجـواب المنیر، ج1، ص33.

۲ . همان، ص33.

3 . همان.

۴ . بصـری، احمد، بیان الحق و السـداد من األعداد، ج1، ص۴6.

5 . همان.
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6. اولین مهدی از دوازده مهدی اســت: »أول المهدیین االثنی عشر«.1

کند،  که امامت را در دوازده تــن منحصر  7. هیچ دلیل شــرعی پیدا نمی شــود 

بلکه ادله شــرعی متواتر، داللت بر اســتمرار امامت بعد از امام مهدی7 در نســل 

دوازده گانه مهدیین دارد: 

، بل االدلة 
ً
ال یوجد دلیل شرعی حیصر االمامة یف اثین عشر اماما

یته  الشرعیة متواترة عیل استمرار االمامة بعد االمام املهدی7 یف ذر
املهدینی االثین عشر.2

8. امام واجب االطاعت از ســوی خداوند است: 
امام مفترض الطاعة من اهلل.3

9. قائم، همان مهدی اول اســت، نه امام مهدی7: 
القامئ هو املهدی االول و لیس االمام املهدی7. 4

کرد و پس از ایشــان  10. دولت و حکومت را برای امام مهدی7 آماده خواهد 

کم خواهد بود:  اولین حا
كم االول بعد قائدها االمام املهدی7. 5 ُمّهد الرئییس هلا و احلا

11. همانــا یمانــی زمینه ســاز ظهــور مقــدس اســت و او یکــی از 313 نفــر بــوده و 

کنیــه اش عبــداهلل  پرچــم را بــه امــام مهــدی7 تحویــل می دهــد. اســم او احمــد و 

یعنــی اســرائیل اســت: 

1 . العقیلـی، ناظم،  الرد االحسـن فی الدفاع عن االحمدالحسـن، ص11.

یه القائم7، ص7. ۲ . العقیلـی، ناظم،  االربعـون حدیثا فی المهدییـن و ذر

3 . بصری، احمد، المشـابهات، ج۴، ص۴6.

۴ . همان، ج۴، ص۴۴.

5 . همان، ج1، ص۲6۰.
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إن الیماین ّمهد یف زمن الظهور املقدس و من الثاث مائة و ثاث 
كنیته عبداهلل أی  عشر و یسلم الرایة لامام املهدی.1 فامسه امحد و 

االسرائیل.2

12. اســم یمانی احمد و از بصره است: 
الیماین امسه امحد و من البصره.3

که خطــا نکرده باشــد، بلکه به ایــن معنا  13. معصــوم اســت؛ نــه به این معنــی 

گمراهــی وارد نمی کند: کــه او مردم را از هدایــت خارج نکرده و بــه  اســت 

معصوم ال مبعین أنه ال یطیء، امنا مبعین انه ال ُیرج الناس من هدی 
وال ُیدخلهم یف ضالة.4

14. تحت تعلیم مســتقیم از امام مهدی7 است: 
دّرس السید امحد احلسن عیل ید االمام املهدی7. 5

کرم9  15. دعوتــم هماننــد دعوت نــوح و ابراهیــم و موســی و عیســی و پیامبر ا

است: 

فدعویت كدعوة نوح و إبراهمی و كدعوة مویس و كدعوة عییس و كدعوة 
حممد9. 6

16. اراده ام همان اراده و خواست خداوند است:

یخ 1۴۲6/۴/۲1ق. 1 . بیانیه )احمد الحسـن الیمانـی الموعود(، تار

۲ . بصـری، احمد، بیان الحق و السـداد من األعداد، ج1، ص۴6.

3 . بصری، احمد،  المتشـابهات، ج۴، ص۴6.

۴ . همان.

5 . همان، ۴۴.

6 . بصری، احمد،  الجـواب المنیر، ج1، ص7.
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إرادیت هی إرادة اهلل سبحانه و تعایل و مشیئته.1

17. من راه مستقیم به ســوی بهشت نعیم هستم: 
أنا الصراط املستقمی إیل جنات النعمی.2

ک و نابود می شود:  کند هال یگردانی  که از من رو کســی   .18
من ختلف عین هلك و هوی.3

19. او روشن ترین ستارگان، زره داوود، ســتاره شش پر و ستاره صبح است:
انه سعد النجوم و درع داوود والنجمة السداسیة و جنمة الصبح.4

کتاب خدا و قرآن ناطق است:   .20
كتاب اهلل والقرآن الكرمی الناطق.5

کرده است:  ی را بیان  ی، نسب و صفت و 21. رسول خدا به او وصیت و اسم و
ان رسول اهلل9 ویص به و ذكر امسه و نسبه و صفته.6

کرده اند:  22. ائمه: مرا را با اســم، نســب، صفت و محل سکونتم بیان 
ان االمئة: ذكروین بامسی ونسیب وصفیت وسكین.7

23. اشــعیا، ارمیا، دانیال و یوحنا مردم زمین را به آمدنم بشــارت داده اند:

یوحنا البربری بینوا أمری ألهل االرض قبل   ان اشعیا وارمیا ودانیال و

1 . همان، ص۸.

یخ1۴۲5/6/13ق. ۲ . بیانیـه برائت در تار

3 . همان.

۴ . بصری، احمد، بیان الحق و السـداد، ج1، ص3۸.

5 . همان، ص1۴.

6 . بصری، احمد، الجـواب المنیر، ج1، ص1۸.

7 . همان، ص1۹.
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یلة.1 سننی طو

یخته  24. خــون امــام حســین7 بــه خاطر خــدا و پــدرش و احمــد اســماعیل ر

شــده است: 

ان دماء اإلمام احلسنی7 سالت یف كرباء هلل وألجل أبیه7 وألجل 
أمحد امساعیل نفسه.2

ی اشاره شده است:  ی با عنوان رسول به و 25. در آیات بســیار

ِبنَی  ا ُمَعّذِ أنه املشار الیه بالرسول یف آیات كثیرة من القرآن، مهنا )َوَما ُكّنَ
 ُمِبنٌی(؛4 

ٌ
ْكَرى َوَقْد َجاَءُهْم َرُسول ْم الّذِ ُ  لَ

َ
یّن

َ
(؛3 )أ

ً
َحیّتَ َنْبَعَث َرُسوال

هِيْم  ُیَزّكِ َو آَیاِتِه  ْم  هْيِ
َ
و َعل

ُ
َیْتل ْم  ِمهْنُ  

ً
نَی َرُسوال ّیِ ّمِ

ُ ْ
َبَعَث ِف األ ِذي 

َّ
ال )ُهَو 

ٍل ُمِبنٍی(؛5 
َ

ِف َضا
َ
 ل

ُ
َكاُنوا ِمْن َقْبل ِإْن  َة َو َ كْ ِ

ْ
ِكَتاَب َواحل

ْ
ُمُهْم ال ِ

ّ
ُیَعل َو

 
َ

ِقْسِط َوُهْم ال
ْ
ْم ِبال َبْیهَنُ ْم ُقِضَ  ُ َفــِإَذا َجاَء َرُسولُ  

ٌ
ــٍة َرُســول ّمَ

ُ
ِ أ

ّ
)َوِلُكل

ُموَن(6. 7
َ
ُیْظل

کــرد، بعد از آنکــه از ظلم و جور پر شــده  26. زمیــن را از عــدل و داد پــر خواهــد 

است: 
8.

ً
 و جورا

ً
أّنه میأل االرض قسطا و عدال، بعدما ملئت ظلما

1 . همان، ص۲۰.

۲ . همان.

3 . اسراء، 15.

۴ . دخان، 13.

5 . جمعه، ۲.

6 . یونس، ۴7.

7 . بصری، احمد،  الجـواب المنیر، ج1، ص۲۴.

۸ . بیانیـه احمد بصری )1۴۲6/۴/۲1ق(.
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27. باقیمانده آل محمد9 هســتم: 
انا بقیة آل حممد.1

28. رکن شدید است: 
الركن الشدید.2

29. تأیید شده جبرائیل است: 
ید جببرائیل.3 مؤ

30. استوار و محکم شــده توسط میکائیل است: 
مسدد مبیكائیل.4

ی شده اسرافیل است:  31. یار
منصور بإسرافیل.5

ی من واجب شــده است:  32. بر امت پیامبر یار
جیب عیل االمة نصریت.6

که به من ایمان نیاورد وارد جهنم می شود:  کســی   .33
من مل یؤمن یب فهو یف النار.7

34. مؤید به روح القدس است: 

1 . بصری، احمد، الجـواب المنیر، ج1، ص۴1.

۲ . همان.

3 . همان.

۴ . همان.

5 . همان.

یخ )1۴۲5/6/13 ق(. 6 . برائت صادر شـده در تار

7 . همان.
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ید بروح القدس.1 مؤ

35. نامش در انجیل بیان شــده است: 
مذكور یف اإلجنیل.2

36. نامش در تورات آمده است: 
مذكور یف التوراة.3

که جان خودش را فدا نمود:  37. همانند عیســی7 است 
شبیه عییس بن مرمی7 الذی فداه بنفسه.4

38. برتر از عیســی بن مریم است: 
أفضل من نیب اهلل عییس بن مرمی.5

گوســفند به  پا خاسته در خواب یوحنا است:   .39
یا یوحنا الاهویت.6 اخَلروف القامئ یف رؤ

40. عالم ترین مردم به تورات، انجیل و قرآن اســت: 
اعلم الناس بالتوراة واإلجنیل والقرآن.7

کرده است: 41. امام مهدی7 او را برای اصالح حوزه های علمیه ارســال 

1 . بصری، احمد،  الجـواب المنیر، ج1، ص۴1.

۲ . همان، ص۲5.

3 . همان.

۴ . بصری، احمد،  الجـواب المنیر، ج۴-6، ص۴6.

5 . همان.

6 . همان.

7 . بصری، احمد، المتشـابهات، ج۴، ص۴6.



36    نقد و بررسی جریان مدعی یمانّیت

أرسله االمام املهدی7 لاصاح یف احلوزة العلمیة.1

42. خبر عظیم است: 
أّنه النبأ العظمی.2

کشتی در دست علی7 است:  43. ســنگ نجات دهنده 
حجر یف مینی عیل بن أیب طالب ألقاه یف یوم لهيدی به سفینة نوح.3

44. خداوند به واســطه او ابراهیم را از آتش نجات نمرود نجات داد: 
ان اهلل جنی به نبیه ابراهمی7 من نار منرود.4

45. خداوند به واســطه او یونس را از شکم ماهی نجات داد: 
ان اهلل خلص به نبیه یونس7 من بطن احلوت.5

گفت:  46. خداوند به واســطه او با موسی در طور سخن 
ان اهلل كلم به مویس بن عمران7 عیل الطور.6

یا بزند:  47. او را همان عصای موســی قرار داد تا به در
جعله عصا تفلق البحار.7

48. او را زره داوود قرار داد: 

1 . بصری، احمد، الجـواب المنیر، ج1، ص37.

۲ . بصری، احمد، بیان الحق و السـداد، ج1، ص۴5.

3 . بصری، احمد، الجـواب المنیر، ج1، ص16.

۴ . همان.

5 . همان.

6 . همان.

7 . همان.
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 لداوود.1
ً
جعله درعا

کرد است:  49. امیرمؤمنان7 در روز احد به واســطه او از خودش محافظت 
تدرع به امیراملؤمننی7 یوم احد.2

50. همانا او فرســتاده مسیح و ایلیا و خضر است: 
أّنه رسول السید املسیح7 و رسول إیلیا و رسول اخلضر.3

گفت:  که در آخر الزمان سخن خواهد  51. او دابة االرضی اســت 
دابة االرض الیت تكلم الناس یف آخر الزمان.4

52. مهر نبوت در پشت دارد: 
بظهره خامت النبوة.5

53. حجر االسود است: 
أّنه احلجر االسود.6

که پیامبر خدا9 از آن خبر داده است: 54. باغی از باغ های بهشــت اســت 
یاض اجلنة أخبر عهنا رسول اهلل7.9 روضة من ر

که وارد بهشت می شوند:  کسانی هســتند  55. یارانش اولین 

1 . همان.

۲ . همان.

3 . همان، ص3۰.

۴ . بیوگرافـی احمد بصری )1۴۲6/۴/۸ق(.

5 . بصری، احمد، الجـواب المنیر، ج۴، ص5۹.

6 . همان، ص76.

7 . همان.
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انصاره أول من یدخلون اجلنة.1

56. روح القدس نازل نمی شــد، مگر به همراه محمد9 و پس از وفات ایشــان 

به علی7 منتقل شــد و ســپس بــه امامان بعد از ایشــان و پس از آنان بــه مهدیین 

دوازده گانه نازل خواهد شد: 

انتقل بعد وفاته ایل  ینزل اال مع حممد9  روح الــقــدس االعظم مل 
عیل7 مث ایل االمئه مث بعدهم ایل املهدینی االثین عشر.2

کدام  که با بررســی هر  ادعاهــای مذکــور، برخی از ســخنان احمد بصری اســت 

ی روشــن می شــود. نکتــه قابــل توجــه اینکــه  کــذب و واهــی بــودن ادلــه و از آنهــا، 

احمــد بصــری بــرای هیچکــدام از ادعاهــای خــود ادلــه عقلــی و نقلی معتبــری ذکر 

گرامی اســالم9، حضرت  نکــرده و حتــی برخــی از ایــن اوصــاف، مختــص رســول 

امیرالمؤمنین7، امام مهدی7 یا حتی در خصوص جبرائیل7 صادر شده اند. 

گرفته تا  عــالوه بــر آن، او هر آنچه در انجیل تقدیس شــده، از ســنگ و چوب و بــاغ 

گوســفندان، را جلوه ای از خود دانســته اســت.

یخ )1۴۲5/6/13ق(. 1 . برائت صادر شـده در تار

۲ . بصری، احمد،  الجـواب المنیر، ج1، ص3۹.
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یکی از معیارهای شناخت حجت الهی، وجود وصیتی از امام قبل به حجت 

یخــی، ایــن معیــار بــه دو  گزارش هــای تار الهــی پــس از خــود اســت. در احادیــث و 

که  گونه  »وصیت مکتوبه و نازل شــده از آســمان« و »وصیت آشــکار« تقســیم شــده 

شــیعیان از آن جهــت حجت الهی را شــناخته اند. 

وصیت مکتوب

ی جبرئیــل نامــه ای را مهــر  کــه روز گــزارش شــده اســت  در منابــع متعــدد شــیعه 

که دوازده مهر داشــت  شــده از جانب خــدای متعال برای حضرت محمد9 آورد 

و مفــاد آن اعالم وصایت حضــرت علی7 و یازده فرزند ایشــان بود. این احادیث 

که تعــداد این اوصیاء دوازده تــن بوده و نام های آنــان از حضرت علی  کیــد دارد  تأ
تا حضرت مهدی مشــخص شــده اســت.1

وصیت آشکار

کمــان جــور، امــر امامــت را آشــکارا بــه مــردم بیان  ائمــه: بــه دلیــل تقیــه از حا

نمی کردنــد. این بزرگــواران برای یارانــی خاص و در خفا مســئله امامت و جانشــین 

کن عمومی فقط بــه وصایت به معنای  پــس از خــود را تبیین می کردند. آنــان در اما

یان، معیار هـای  1 . بـرای تفصیـل بیشـتر ر.ک: آیتـی، راه و بیراهـه؛ مجتهـدی سیسـتانی، لـوح و قلـم؛ شـهباز

یان  شناسـایی مهـدی موعـود و تمایـز آن از مدعیـان دروغیـن؛ محمـدی هوشـیار، درسـنامه نقد و بررسـی جر
احمدالحسـن البصـری.
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وکالت در امور پس از مرگ )مانند رســیدگی به خانواده، موقوفات، طلب یا بدهی 

ی امور  که واســپار ی( نــام می بردنــد. البتــه عالمــان دینــی می دانســتند  کســپار و خا

که امام  پــس از مرگ یکی از راه های شــناخت حجت الهی اســت. در مــواردی نیز 

معصــوم ناچــار بــه معرفی چنــد وصی می شــد )ماننــد وصیت امــام صادق بــه پنج 

نفر پس از خود( بزرگان شــیعه درنمی ماندند و با استناد به معیارهای دیگر حجت 

الهی را تشــخیص می دادند.

کتــاب الغیبة نوشــته شــیخ طوســی،  گزارشــی در  احمــد الحســن بــا تمســک بــه 

خــود را مورد وصیت رســول خــدا9 دانســته و یکی از ائمه شــیعه معرفــی می کند. 

بــر اســاس ادعــای او، ایــن مکتــوب از حضــرت محمــد9 در شــب رحلت ایشــان 

کــه اولین مهدی  کــه در آن به جز 12 امــام، به 12 مهدی نیز اشــاره شــده  بیــان شــده 

فرزنــد امام زمــان7 با عنــوان احمد اســت1.

کانت فیها وفاته - لعلی7:  یر است: قال رسول اهلل9 - فی اللیلة التی  1 . منظور از حدیث یادشده، روایت ز

یـا أبـا الحسـن أحضـر صحیفة ودواة. فامال رسـول اهلل9 وصیتـه حتـی انتهی إلی هـذا الموضع فقـال: یا علی 

ثنی عشـر إماما سـماك اهلل  إنه سـیکون بعدی اثنا عشـر إماما ومن بعدهم إثنا عشـر مهدیا، فأنت یا علی أول اال

کبر، والفاروق االعظم، والمأمون، والمهدی،  تعالی فی سـمائه علیا المرتضی، وأمیـر المؤمنین، والصدیق اال

فـال تصح هذه االسـماء الحد غیـرك. یا علی أنت وصیـی علی أهـل بیتی حیهـم ومیتهم، وعلی نسـائی: فمن 

ثبتهـا لقیتنی غدا، ومن طلقتها فأنا برئ منها، لم ترنی ولم أرها فی عرصة القیامة، وأنت خلیفتی علی أمتی 

مـن بعـدی. فـإذا حضرتـك الوفاة فسـلمها إلـی ابنـی الحسـن البر الوصـول، فـإذا حضرتـه الوفـاة فلیسـلمها إلی 

ابنـی الحسـین الشـهید الزکـی المقتـول، فـإذا حضرتـه الوفـاة فلیسـلمها إلی ابنـه سـید العابدیـن ذی الثفنات 

علـی، فـإذا حضرتـه الوفـاة فلیسـلمها إلـی ابنـه محمـد الباقـر، فـإذا حضرتـه الوفـاة فلیسـلمها إلـی ابنـه جعفـر 

الصـادق، فـإذا حضرتـه الوفـاة فلیسـلمها إلـی ابنـه موسـی الکاظـم، فـإذا حضرتـه الوفـاة فلیسـلمها إلـی ابنـه 

علـی الرضـا، فـإذا حضرتـه الوفـاة فلیسـلمها إلـی ابنـه محمـد الثقـة التقـی، فـإذا حضرتـه الوفـاة فلیسـلمها إلی 

ابنـه علـی الناصـح، فـإذا حضرتـه الوفـاة فلیسـلمها إلـی ابنـه الحسـن الفاضـل، فـإذا حضرتـه الوفـاة فلیسـلمها 

إلـی ابنـه محمـد المسـتحفظ مـن آل محّمد:. فذلـك اثنا عشـر إمامـا، ثم یکون مـن بعـده اثنا عشـر مهدیا، 

إسـم أبی وهو عبد اهلل  کإسـمی و )فإذا حضرته الوفاة( فلیسـلمها إلی ابنه أول المقربین له ثالثة أسـامی: إسـم 

وأحمـد، واالسـم الثالث: المهـدی، هو أول المؤمنین ]طوسـی، الغیبـة، حدیث111، ص3۰۰[
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گزارش بیانگر چند نکته اساســی است: این 

کتابت متنــی را به  کــه رحلت فرمــود1، دســتور  1. حضــرت محمد9 در شــبی 

حضرت علــی7 داده اند2.

2. این مکتــوب داللت بر وجود دوازده مهدی بعد از دوازده امام دارد.

ز دوشـنبه اتفـاق افتـاده اسـت و حـال آنکـه بـر اسـاس  1 . نکتـه: بـر اسـاس روایـات، وفـات پیامبـر9 در نیمـه رو

کانـت فیهـا وفاتـه - لعلـی7-، وفـات را  حدیـث موسـوم بـه وصیت)قـال رسـول اهلل9 - فـی اللیلـة التـی 

یـخ الطبـری، ج3،  ثنیـِن. تار  اهلل ِنصـَف الَنهـاِر ُیـوَم اإل
ُ

در شـب دانسـته اسـت. مراجعـه شـود بـه: ُقِبـَض َرُسـول

 اهلِل ِفـي 
ُ

ـَي َرُسـول  اهلِل ص َیُمـوُت، .. َفُتُوّفِ
َ

ّنَ َرُسـول
َ
ْیَمـَن ُیْخِبـُرُه أ

َ
ّمِ أ

ُ
  أ

ُ
َتـاُه َرُسـول

َ
َهـاُر .. أ ـا َمَتـَع الّنَ ّمَ

َ
ص۲۰۰ و َفل

ـْمس. المسترشـد في إمامـة علي بن أبي طالب علیه السـالم، ص11۴ - 115.  َیْوِم ِحیَن َزاَغِت الّشَ
ْ
َذِلـَك ال

َیـْوِم ِحیـَن 
ْ
 اهلِل ِفـي َذِلـَك ال

ُ
ـَي َرُسـول کتـاب العیـن، ج ۲، ص۸3 و »ُتُوّفِ َمَتـَع  النهـار ُمُتوعـًا و ذلـك قبـل الـزوال. 

ْثَنْیِن« المسترشـد في إمامة علي بـن أبي طالب علیه السـالم، ص115. َزاَغِت   ِ
ْ

ـْمُس ، َو ُهَو َیـْوُم اإل َزاَغـِت  الّشَ

  اهلِل  
ُ

َي  َرُسـول الشـمس : أي مالـت و زالـت عن أعلـی درجـات ارتفاعهـا. مجمـع البحریـن، ج 5، ص1۰ و »ُتُوّفِ

ـِذي ُقِبَض 
َّ
َیـْوُم ال

ْ
ْثَنْیـِن  َو ُهَو ال ِ

ْ
کتـاب سـلیم بـن قیـس الهاللـي، ج ۲، ص۸6۲ ح۴۸؛ »َیـْوُم  اإل ـَي«  ص َیـْوَم ُتُوّفِ

ّيُ َیـْوٍم 
َ
کتـاب سـلیم بـن قیـس الهاللـي، ج ۲، ص7۹۴؛ قـرب اإلسـناد )ط - الحدیثـة(، ص۲۹۹؛ »أ ِفیـِه« 

ْثَنْیـِن  َیْوُم َنْحٍس  ِ
ْ

َنا« المحاسـن، ج ۲، ص3۴7، ح16؛ »َیْوُم  اإل ْثَنْیِن  َیـْوَم َفَقْدَنا ِفیـِه َنِبّیَ ِ
ْ

ْعَظُم ُشـْؤمًا ِمْن َیـْوِم  اإل
َ
أ

ْعَظُم ُشـْؤمًا ِمْن َیْوِم  
َ
ّيُ َیـْوٍم أ

َ
ـُه« الکافي )ط - اإلسـالمیة(، ج ۴، ص1۴6، ح5؛ »أ  ِفیـِه َنِبّیَ

َ
َقَبـَض اهلُل َعـّزَ َو َجّل

ْعَظُم ُشـْؤمًا ِمْن 
َ
ّيُ َیـْوٍم أ

َ
َنـا« الکافـي )ط - اإلسـالمیة(، ج ۸، ص31۴، ح۴۹۲؛»َفأ ْثَنْیـِن  َیـْوٍم َفَقْدَنـا ِفیـِه َنِبّیَ ِ

ْ
اإل

ْعَظَم ُشـْؤمًا ِمْن 
َ
َنا9« من ال یحضـره الفقیه، ج ۲، ص۲67، ح۲۴۰۰؛ َما ِمْن َیْوٍم أ ْثَنْیـِن  َفَقْدَنا ِفیـِه َنِبّیَ ِ

ْ
َیـْوِم  اإل

ْثَنْیـِن « تهذیب  ِ
ْ

َمِدیَنـِة َمْسـُمومًا َیـْوَم  اإل
ْ
ْیِه َو آِلـه ؛ »ُقِبـَض ِبال

َ
ـی اهلُل َعل

َّ
 اهلِل َصل

ُ
ْثَنْیـِن، َیـْوَم َمـاَت ِفیـِه َرُسـول ِ

ْ
َیـْوِم اإل

ى بأعالم  ثنین«إعالم الور م یـوم اال
ّ
ی  اهلل  علیه و آله و سـل

ّ
األحـکام )تحقیـق خرسـان( ج 6، ص۲؛ »قبض  صل

الهـدى )ط - الحدیثـة(، ج 1، ص53.
ز دوشـنبه، قبـل از وفات  کتابـت وصیت در رو کتـاب سـلیم بن قیـس هاللی، ماجـرای  ۲ . بـر اسـاس روایتـی در 

کـه حدیـث موسـوم بـه وصیت، زمـان آن را در شـب دانسـته اسـت.  پیامبـر اتفـاق افتـاد، ایـن در حالـی اسـت 

 ] 
َ

ـیَعِة ]َقال اٍس  ِفـي َبْیِتـِه َو ِعْنَدُه َرْهـٌط ِمَن الّشِ ُکْنُت ِعْنـَد َعْبِد اهلِل ْبـِن َعّبَ   ِإّنِـي 
َ

ْیٍم َقال
َ
مراجعـه شـود بـه: َعْن ُسـل

ـِذي ُقِبَض 
َّ
َیـْوُم ال

ْ
ْثَنْیـِن  َو ُهـَو ال ِ

ْ
 اهلِل9 َیـْوُم  اإل

ُ
 َرُسـول

َ
 َقـال

َ
ـاٍس َو َقـال  اهلِل9 َو َمْوَتـُه َفَبَکـی اْبـُن َعّبَ

َ
َکـُروا َرُسـول

َ
َفذ

ـوا َبْعِدي َو 
ُّ
ـْن َتِضل

َ
ِکَتابـًا ل ُکْم]ِفیـِه [ 

َ
ْکُتـْب ل

َ
ْصَحاِبـِه ایُتوِنـي  ِبَکِتـٍف أ

َ
ُثـوَن َرُجـاًل ِمـْن أ  َبْیِتـِه َو َثاَل

ُ
ْهـل

َ
ـُه أ

َ
ِفیـِه َو َحْول

 ِإّنِـي 
َ

 اهلِل9 َو َقـال
ُ

 اهلِل َیْهُجـُر َفَغِضـَب َرُسـول
َ

   ِإّنَ َرُسـول
َ

ـِة َفَقـال ّمَ
ُ ْ
ـْن َتْخَتِلُفوا]َبْعـِدي [  َفَمَنَعُهـْم ِفْرَعـْوُن َهـِذِه األ

َ
ل

َکِتـَف..  کتاب سـلیم بن قیـس الهاللي، ج ۲، ص7۹۴.
ْ
َنـا َحـّيٌ ]َفَکْیَف َبْعـَد َمْوِتي [ َفَتـَرَك ال

َ
ُکـْم ُتَخاِلُفوّنِـي  َو أ َرا

َ
أ
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یاســت بر امت اســالمی هســتند و ائمه آنان  3. مهدییــن صاحب حکومت و ر

محســوب می شوند.

4. نام اولین مهدی ها عبداهلل، احمد و مهدی اســت.

نقد و بررسی

که اعتقاد به آموزه های مرتبط با عقاید اساسی و مبنایی همانند  باید دانست 

امامــت، نیازمنــد دالیــل عقلــی، اســتنادات قرآنــی و روایت هــای قطعــی اســت. از 

ایــن رو نمی تــوان بــه صرف دیدن یــک روایــت ضعیف یا برداشــت اشــتباه از آیات 

کرد.  الهــی، آموزه هایــی بــه عقایــد اساســی شــیعه امامیه افــزود و مبانــی را تحریــف 

یت، از  که ِفــَرق انحرافــی و مدعیــان مهدو عــدم توجه به ایــن مهم موجب می شــود 

کرده، در عقاید آنان انحراف  ســاده لوحی برخی افراد به ظاهر متعبد سوء اســتفاده 

پدیــد آورنــد. واقعــه ســقیفه، تأســیس خــوارج و شــکل گیری بهائیــت ناشــی از ایــن 

نگــرش ســاده لوحانــه در میان مســلمانان بوده اســت. احمد اســماعیل بصــری نیز 

کــه انحرافــات خــود را بــا شــگرد جعــل، تقطیع و  از جملــه راهزنــان عقیدتــی اســت 

تحریــف روایــات القا می کند و ســعی دارد تــا با بهره گیــری از اعتقاد جامعه شــیعی 

به ظهــور حضرت مهــدی7، برای خــود جایگاهی بســازد.

روایــت موســوم بــه »وصیــت رســول خــدا در شــب وفــات« مصــداق هیچ یــک از 

که فهم  گزارش های غیرمعتبری اســت  وصیت هــای مکتوب و آشــکار نیســت و از 

نادرســت از آن و عــدم اطــالع از چرایــی ذکــر آن توســط شــیخ طوســی)ره( منجــر به 

گمــان می کنند  شــکل گیری عقیــده ای باطل در میان برخی از افراد متدین شــده و 

که تعــداد اوصیــای پیغمبر خــدا 24 نفر بوده اســت!

گذشــته توســط عالمان شــیعه همچون؛ شــیخ  ن  مضمــون ایــن روایــت طی قــرو
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طوسی، نباطی بیاضی، حسن بن سلیمان حلی، عالمه مجلسی و شیخ حرعاملی 

نقــد و بــه ضعیــف بــودن و غیرمســتند بــودن آن اشــاره شــده اســت.1 در اینجــا بــه 

صــورت خالصه برخی از اشــکاالت روایــت ادعایی مطرح می شــود:

ضرف سند

که در آن دو فرد مجهول  سند این روایت در پایین  ترین درجه اعتبار است؛ چرا

که امکان تشخیص آن نیست،  وجود دارد.2  ی  ی ضعیف و یک راو الحال، یک راو

افــراد مجهــول در این روایت حســن بن علی و پدرش هســتند و عدم تشــخیص در 

کســی اســت. طرفــداران احمــد  کــه نمی دانیــم چــه  مــورد علــی بــن الحســین اســت 

بصــری ادعــا دارد ایــن فــرد همــان پــدر شــیخ صــدوق علی بــن الحســین بــن بابویه 

که دلیلی بــرای این ادعا وجــود ندارد و فقط یــک احتمال اســت. جعفر بن  اســت 

گرچه احتمــال دارد همــان جعفر بــن احمد بن علــی بن بیان  احمــد المصــری نیــز ا

بــن یزید بن ســیابة الغافقــی المصری باشــد، اما دلیلی بــر اعتبار و وثاقــت این فرد 

کتــب نقد ذکر شــده اســت، شــواهدی وجود  ن بــر آنچــه در  در دســت نیســت. افــزو

کــه مــراد از احمــد بــن محمــد بــن خلیــل، همــان احمــد بــن عبــداهلل الخلیلی  دارد 

که نجاشــی درباره او می گوید: »احمد بــن محمد ابو عبداهلل  الطبری اآلملی اســت 

آملــی طبری، بســیار ضعیف بوده و بــه نقل او اعتنایی نمی شــود«.3 ابــن غضائری 

که به  نیــز او را دروغگــو، جعل کننــده حدیــث و دارای عقیده فاســد دانســته اســت 

راه و بیراهـه؛  کتاب هـای فارسـی: مجتهـدی سیسـتانی، لـوح و قلـم؛ آیتـی،  1 . جهـت تفصیـل بحـث ر.ک. 

کتـب عربـی شـیخ علـی  یان، معیارهـای شناسـایی مهـدی موعـود و تمایـز آن از مدعیـان دروغیـن و  شـهباز

یـة الخاتمـه؛ علـی محمـدی هوشـیار، بحـوث فـی رد  آل محسـن، الـرد القاصـم؛ سـید ضیـاء الخبـاز، المهدو

دعـوة احمدالحسـن البصـری.

۲ . شـیخ علی آل محسـن، الرد القاصم، ص ۲۸؛ سلمان، احمد،  الُشـهب االحمدیة، ص۲1.

3 . نجاشـی، فهرسـت، ص۹6؛ همچنین ر.ک: شوشـتری، قاموس الرجال، ج1، ص561 و 615.
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روایاتــش توجهی نمی شــود.1

ترارض با مبانی شیره

گزارش با مبانی و برخی روایات شــیعه در تعارض است. محتوای این 

9 در  الــف( انحصــار عــدد اوصیــا، خلفــا و امامــان بعــد از حضــرت محمــد 
دوازده نفــر اســت.2

ب( اصــل رجعــت در دوران ظهــور حضــرت مهــدی7 اســت. بنــا بــر برخی از 

روایــات نیــز رجعــت امــام حســین7 در دوران ظهور اســت و امامت ایشــان بعد از 

کــه پایــه اســتدالل احمــد بصــری بر آن  حضــرت مهــدی7 خواهــد بــود. در حالــی 

که رجعت در دوران حضرت مهدی7 نیســت و بعد از حکومت مهدیون  اســت 
خواهــد بود.3

شــیخ مفید به صراحت رجعت را در زمان حضرت مهدی7 دانســته است:

همانــا خــدای متعــال گروهی از امــوات را بــه دنیا بــاز می گرداند، بــه همان 

یز شده و تعدادی  صورتی كه در دنیا زندگی می كردند و تعدادی از آنها عز

را خــوار می كند... و این رجعت در زمان قیام و ظهور حضرت مهدی7 
خواهد بود.4

1 . ابن غضائری، رجـال ابن غضائری، ص ۴۲.

یـه، آیتـی، »بررسـی روایـات "جانشـینی حضـرت رسـول صلـی الـه علیـه و آلـه و سـلم" و بازتبییـن  ۲ . ر.ک: آل بو

یان، »بررسـی قرائـن روایـی انحصـار ائمـه  انحصـار آن در عـدد دوازده«، مشـرق موعـود، ش 37؛ شـهباز

ی، ش ۲1؛ مجتهـد سیسـتانی، دوازده خورشـید. علیهم السـالم در عـدد دوازده«، پژوهش هـای مهـدو

یان، معیارهـای شناسـایی مهـدی موعـود و تمایـز آن از  3 . جهـت تفصیـل ر.ک. آیتـی، از تبـار دجـال؛ شـهباز

کیـد بـر انحرافـات شـیخیه،  یان، »کاوشـی در رجعـت بـا تأ مدعیـان دروغیـن، ص۲53؛ حسـینی، شـهباز
بهائیـت و احمـد اسـماعیل بصـری«، مشـرق موعـود، ش ۴۹.

۴ . شـیخ مفید، أوائل المقاالت فی المذاهـب و المختارات، ص7۸.
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همین دیدگاه را سید مرتضی،1 شیخ طوسی،2 امین االسالم طبرسی،3 نباطی 

گــر در جزئیات  کرده اند. ا بیاضی،4 شــیخ حــر عاملی5 و عالمه مجلســی6 نیز بیــان 

که  رجعــت میــان علمــای شــیعه اختالفــی باشــد، در ایــن مطلــب تردیدی نیســت 

رجعــت در دوران ظهــور حضــرت مهدی علیه الســالم خواهــد بود و هیــچ دلیلی بر 

رخــداد رجعت در دوران مهدِی بیســت و چهــارم وجود ندارد.

لزیرش شیخ طوسی  یستناد مدعیان دروغین دیگص به 

که هیــچ حدیثی جــز حدیث وصیت بــا قید »نگه  احمــد بصری معتقد اســت 

کســی قبــل از او به ایــن روایت نقل  گمراهــی« نامیــده نشــده و تا بــه حال  دارنــده از 

شــده از شــیخ طوســی برای امامت و اثبات ادعای خود اســتناد نکرده اســت.

گمراهی«  اواًل: آیــات قــرآن و حدیث ثقلیــن نیز متصــف به قیــد »نگه دارنــده از 
هســتند و این قیــد مختص وصیت نیســت.7

گــزارش مقابلــه بــا فرقه هایــی ماننــد  ثانیــًا: هــدف شــیخ طوســی از آوردن ایــن 

گزارش ها  کــردن مجموعــه ای از  کرد بــا جمع  یدیــه بوده اســت. او تــالش  واقفیــه و ز

1 . سـید مرتضی، رسائل الشـریف المرتضی، ج 1، ص1۲5.

۲ . شـیخ طوسی، رسـالة العقاید الجعفریه، ص۲5۰.

3 . طبرسـی، مجمع البیان فی تفسـیر القرآن، ج 7، ص367.

۴ . نباطـی بیاضی، الصراط المسـتقیم، ج ۲، ص۲5۴.

5 . شـیخ حر عاملی، االیقاظ، ص3۹7.

6 . »هـذه األخبار مخالفة للمشـهور«، عالمه مجلسـی، بحار األنوار، ج 53، ص 1۴۸. 
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که نقطه  کنــد  ن توجه بــه نقاط اختالفی یا درســتی صــدر و ذیل آنهــا( اثبات  )بــدو

ک ایــن احادیث نام بــردن از دوازده وصی بعد از پیامبر خدا9 بوده اســت.  اشــترا

او قصــد داشــت از ایــن رهگــذر، ادعــای فرقه  هــای هفــت امامــی و فرقه هایــی بــا 

کتــاب الغیبة  کند. شــیخ طوســی در  بیــش از دوازده امــام مانند اســماعیلیه را نقد 

کرده اســت. او در  بــه اجماع شــیعه بــر انحصار عــدد امامــان در دوازده تــن تصریح 

کتــاب الغیبــة می فرماید:

از جملــه ادله اى كه بر امامت صاحب الزمــان7 و صحت امكان غیبت 

كــه دو طایفــه مختلــف و متفاوت،  ایشــان داللــت می كنــد، روایاتــی اســت 

هم از اهل ســنت و هم از امامیــه روایت كرده اند، مبنی بــر اینكه ائمه: 

یــاد. وقتی  كــم و نــه یــك نفــر ز بعــد از پیامبــر9 دوازده نفرنــد، نــه یــك نفــر 

كــه ایــن دســته از روایــات ثابــت شــد، هــر كســی كــه قائــل بــه ایــن روایات 

باشــد بــه امامــت دوازده امــام یقیــن پیــدا می كنــد؛ چنان كــه مــا بــه امامــت 

آنهــا معتقــد هســتیم و همچنین یقیــن پیدا می كنــد به وجود امــام زمان7  
و امــكان غیبت ایشــان .1

کتاب خود می فرماید: و صریح تر از آن در جــای دیگر از 

كــه گفتــه بودنــد حجــت بــن الحســن اوالدى داشــته و پس از  اّمــا كســانی 

ایشــان فرزندشــان به امامت رسیده است! قول بی اســاس اینها هم باطل 

كه اســتدالل كردیم كه ائمه: دوازده نفر هستند. بنابراین رد  اســت؛ چرا
این قول از بدیهیات اســت.2

گزارش شــیخ طوســی، عالمان  بــا توجــه به این اشــکاالت متعــدد و اساســی به 

1 . شیخ طوسـی، الغیبة، ص1۲7 و 156.

۲ . همان، ص۲۲۸.
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و محدثانــی همچــون؛ شــیخ مفیــد،1 نباطــی بیاضی،2 شــیخ حــر عاملــی3 و عالمه 

گزارش هــای شــاذ و  مجلســی4 محتــوای ایــن روایــت را غیرمعتبــر دانســته، آن را از 

غیرقابل قبــول بــه شــمار آورده اند.

1 . شـیخ مفید، االرشاد، ج۲، ص3۸6.

۲ . نباطـی بیاضی، الصراط المسـتقیم، ج۲، ص15۲.

3 . شـیخ حر عاملی، االیقاظ، ص۴۰1.

۴ . »هـذه األخبار مخالفة للمشـهور« )عالمه مجلسـی، بحار األنوار، ج 53، ص 1۴۸(.
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کذب مدعیــان دروغین  کــه می توان از آن بــرای اثبــات  ی  یکــی از بهتریــن امور

که  کســی  کــرد، بحــث تناقضــات درونــی اســت؛ زیرا  یــت اســتفاده  امامــت و مهدو

مدعی عصمت و مقام امامت الهی و نبوت اســت، دچار تناقض گویی نمی شود. 

خداوند در قرآن یکی از دالیل حجیت قرآن را نداشتن تناقض می داند و می فرماید:

ًفا َكِثیًرا(؛
َ

َوَجُدوا ِفیِه اْخِتا
َ
ْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغیِر اهلِل ل

َ
ُقْرآَن َول

ْ
ُروَن ال  یَتَدّبَ

َ
َفا

َ
)أ

گر از سوی غیر خدا بود، اختاف فراوانی  باره قرآن نمی اندیشند؟! ا آیا در
در آن می یافتند.1

کذب ادعاهــای احمد بصری،  بــه همین دلیــل یکی از بهترین راه هــای اثبات 

کــه در ایــن قســمت بــه برخــی از آنهــا  ی اســت  بحــث تناقض گویی هــای فــراوان و

اشــاره می کنیم.

یرمد بررم و علم رجت خدی

که یکی از راه های شناخت حجت خدا  احمد الحســن این را پذیرفته اســت  

که ورثــه انبیــاء و حجت هــای الهــی نباید  کــرده   علــم اســت. عــالوه بــر آن، تصریح 

مثل ســایر مردم پای درس اســتادی بنشــینند، بلکه آنان علــوم را از طریق خداوند 

کتاب ســرگردانی درباره علم  یافت می کنند. احمد بصری در  به وســیله معصوم در

اوصیاء چنیــن می گوید:

1 . النساء: ۸۲.
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یــن افــراد زمانه  یــن و داناتر مردمــان هــر زمــان اتفــاق دارنــد كــه آنهــا كامل تر

خود بودند و هیچ كجا نقل نشده است كه احدی از آنها علم را از كسی 

گرفته اســت، بلكه دانــش آنها به صــورت الهامی اســت از  یا اســتادی فــرا 
طرف خدا.1

کــه راه شــناخت امام علم  کتــاب دیگــر این جریان هم تصریح شــده اســت  در 

که به واســطه این علــم امام بی نیــاز از همه مردم اســت. او اســت 

اینكــه آنهــا از دعوت و از علــوم آن بهره می گیرنــد، آیا دلیلی بر این نیســت 

كه آنها به صاحب دعوت نیازمند و او از آنها بی نیاز اســت؟ آیا این یعنی 

علــم از دالیــل امامــت نیســت و اینكــه امــام بــه نیازمنــدی همگان بــه او و 
بی نیازی او از مردم شــناخته می شــود؟2

کــرده و از طرفی بــا وجود  احمــد بصــری از ســویی بــه چنیــن ســخنانی تصریــح 

کرده اســت.  ادعــای امامت، بــه تحصیل خود در دانشــگاه و حوزه علمیه اعتراف 

کننده از راه امــواج چنیــن می گوید: کتــاب جواب هــای روشــن  او در 

در بصره عراق به دنیا آمد، فارغ التحصیل دانشكده مهندسی/ مهندسی 
شهر سازی است. در حوزه علمیه نجف درس خوانده است.3

کتــاب چنین اعتراف می کند: همچنیــن در جلد دیگر همین 

نامم احمد است در شــهر بصره جنوب عراق زندگی می كردم، تحصیات 

خــود را در دانشــگاه بــه پایــان بــردم و دارای مــدرک لیســانس در رشــته 

مهندســی عمــران هســتم، ســپس به نجــف نقــل مــكان كــردم و در آنجا به 

1 . بصری، احمد، کتاب سـرگردانی، ص36.

۲ . ناظـم العقیلی، من هـم ورثة االنبیاء، ص۲۲.

3 . بصـری، احمد، جواب های روشـن کننده از راه امواج، ج1، ص۴۹.
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قصــد تحصیــل علوم دینی ســاكن شــدم.1

ی در  اتباع احمد بصری در تناقض با ســخن امامشــان، اصــل درس خواندن و

کرده اند: کرده و در ســایت رسمی شــان چنیــن ادعا  حوزه را انکار 

چگونــه احمــد بصــری در حــوزه درس خوانــده اســت و مدعی علــم لدنی 

كــه احمــد  كامــًا مشــخص و معلــوم اســت  ینــد:  اســت؟ دشــمنان می گو

كــرده اســت و  الحســن وارد دانشــگاه شــده و در رشــته مهندســی تحصیــل 

همچنیــن وارد حــوزه شــده تــا تحصیــل علــم كنــد و حــال آنكــه فــرض این 

كــه احمــد معصــوم اســت و از جانــب پــدرش امــام مهــدی7 علم  اســت 

می آمــوزد؟

جــواب: امــام احمــد الحســن بــه دســتور پــدرش امــام مهــدی 7 بــرای 

اصــاح بــه حــوزه علمیــه رفــت و او در حــوزه درس نخوانــده اســت.

یرمد بررم و ینحصیباح روز  علمیه

که بعد از ورود به حوزه علمیه و با گذشت مدت زمانی  احمد بصری مدعی است 

کرده است. متوجه انحرافات حوزه علمیه شده و به همین دلیل حوزه علمیه را ترک 

بعــد از گذشــت مــدت زمــان تحصیــل، راه و روش تعلیــم در حــوزه نجــف 

یــس بســیار در انحطــاط و پائیــن اســت. )ایــن اتفــاق  كــه تدر را فهمیــدم 

حداقــل بر حســب رأی من اســت( و همــان گونــه در روش و منهــاج خلل 

بزرگــی یافتم، آنهــا لغت عربی و منطق و فلســفه و اصول فقــه و علم كام 

)عقاید( و فقه )احكام شرعی( را مورد مطالعه قرار داده، اما هیچ گاه قرآن 

یفه )احادیث رسول اهلل9 و ائمه( را نمی خوانند و  و همچنین سنت شــر

1 . همان، ج۲، ص۹1.
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یــس نمی دهنــد و همان طــور اخــاق الهی كه واجب اســت هــر مؤمنی  تدر

گرفتم  به آن آراسته باشــد را نمی خوانند. لذا تصمیم به جدایی از آنجا را 
و در خانــه خــودم علوم آنجــا را بدون یاری كســی خواندم.1

کتــاب دیگــرش  کــه در  کــرده اســت  احمــد بصــری در حالــی چنیــن ادعایــی 

ی را آموزش داده اســت و  مدعــی می شــود؛ قبل از ورود به حــوزه علمیه امام زمان و

کرده اســت و ســالیان بعد احمــد را به حوزه  گاه  ی را از انحرافــات حــوزه علمیه آ و

علمیه فرســتاده اســت:

اولیــن ماقاتــم بــا امــام مهــدی7 در این زندگــی دنیــوی در حــرم امامین 

یین8 بود و در این ماقات با امام مهدی7 آشــنا شــدم. این  عســكر

ماقــات چنــد ســال قبــل بــود و پــس از ایــن ماقــات، ماقاتــم با ایشــان 

یــادی را برایــم روشــن ســاخت؛ ولی مــرا امر بــه تبلیغ  ادامــه یافــت و امــور ز

آن نفرمودنــد، بلكــه ایــن امــور مختــص مــن بــود تــا مــرا بســازد و بــه ســوی 

اخاق نیک و خداپسندانه ســوق دهد، و به من علم و معرفت را در آن 

یادی كه در حــوزه علمیه نجف  زمــان ارزانی داشــت. و مرا از انحرافــات ز

گاه ســاخت اعــم از انحرافــات علمــی یــا عملــی اجتماعی  وجــود داشــت آ

كــه افــراد متشــخصی  و یــا اقتصــادی و سیاســی، یــا انحرافــات اشــخاصی 

در حــوزه علمیه بــه حســاب می آمدند... . روزهــا و ماه ها گذشــت و خدا 

خواســت كه امــام7 را ماقات كنم و ایــن بار مرا به حــوزه علمیه نجف 

كــه مــرا از آن بــا خبــر كرده بــود بــرای عــده ای از  اشــرف فرســتاد تــا آنچــه را 
كنم.2 طاب حــوزه علمیه مطــرح 

1 . همان، ج۲، ص۹1.

۲ . بصـری، احمد، داسـتان مالقات)خطبه مالقات(، ص۲.
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یرمد بررم و ردصح یونس

کریم  کفرآمیز و بر خالف نــص صریح قرآن  احمــد بصری در یکــی از اعتقادات 

که حضرت یونس در شکم نهنگ ُمرد و از آنجا هم به جهنم رفت: مدعی می شود 

یســت... ولی  یونــس در شــكم ماهی مرد و روحش بــه ظلمات جهنم نگر

پناه  یان و بی ســر مــن حقیقت را آشــكار می كنم كه جســد او در بیابان، عر
افتــاد و روحــش در طبقات جهنم تــا روز برانگیخته شــدن، باقی ماند.1

کــه حضــرت یونــس در شــکم ماهــی از دنیــا  ی در حالــی مدعــی شــده اســت  و

کــه در بحث ادعاها  کنون هم در جهنم اســت  رفــت و داخل در جهنم شــد و هم ا

که یونس را از شکم نهنگ نجات  و فضیلت تراشــی برای خویش مدعی شــده بود 

کتــاب خویش چنین می نویســد: داده اســت! او در چند 

پدرم امام مهدی7 مرا امر به گفتن این جمات كرده است: من سنگی 

در دســتان امیرالمؤمنیــن حضــرت علــی بــن ابی طالــب بــودم كــه روزی آن 

را جهــت هدایــت كشــتی نــوح انداخــت و یــک بــار بــرای نجــات حضرت 

ابراهیــم7 از آتــش نمــرود و بــاری دیگر بــرای نجات حضــرت یونس7 
از شــكم نهنگ.2

كــه روزی آن را انداخت  مــن ســنگی در دســتان امیرالمؤمنین علی هســتم 

تــا بــه وســیله آن كشــتی نــوح را هدایــت كنــد و یک بــار آن را بــرای نجــات 

كار گرفــت و بــار دیگــر جهــت نجــات یونــس از  ابراهیــم از آتــش نمــرود بــه 
شكم نهنگ.3

1 . بصری، احمد، متشـابهات، ج۴، ص1۰۴.

۲ . بصـری، احمـد، نصیحتی به طلبه های حوزه هـای علمیه، ص3۴.

کننده از راه امواج، ج1، ص1۸. 3 . بصـری، احمد، جواب های روشـن 
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یرمد بررم و تردید یئمه:

که ائمه در  کرده اســت  کتب اولیه خویــش به صراحت اعالم  احمــد بصــری در 
:7 12 تن حصر شدند؛ از امیرالمؤمنین7 تا خاتمه دهنده آنان حضرت مهدی 
كــه دوازده تــن اســت اتفــاق نظــر دارنــد،  و تمــام مســلمانان بــر تعــداد آنهــا 

ییم كه  همان گونــه در حدیــث نبــوی صحیــح و متواتــر آمــده اســت و می گو

اولیــن آنهــا حضــرت علــی7 اســت و خاتمشــان امــام زمــان7 اســت و 

كــه پــس از مــن دوازده تــن اســت مگــر با  حدیــث خلفــاء تحقــق نمی یابــد 

آنهــا... تمــام مســلمانان بــر خاتم بــودن امامــت، امام زمــان7 اتفــاق نظر 

دارنــد و منكــر آن همانند منكر رســول خــدا و احادیثی كه در ایــن باره وارد 
كــه تعــداد آن بــه صدها می رســد، باشــد.1 شــده، 

که در  احمــد بصــری در حالی حصر امامــت را بر دوازده تن بیان داشــته اســت 
ادامــه مســیر ادعاهــای خویــش، ادعــای امامــت می کنــد و در یــک تناقــض آشــکار 

کــرده، چنیــن ادعــا می کند: ســخن خــود را نقض 
یمانــی اســمش از بصره... ملقب به مهدی اســت و امامی اســت از طرف 

خدا كه الزم اســت تبعیت شــود و بــر هیچ مســلمانی جایز نیســت كه از او 
كند از اهل آتش اســت.2 كند و هر كه چنیــن  پیچی  ســر

عالء سالم، یکی از مسئولین جریان احمد بصری، هم در این باره مدعی شده 
که احمد امام سیزدهم است: که ائمه 24 نفر هستند  است 

قائــم احمــد...آن ســیزدهمین از بیســت چهــار امــام اســت. احمــد همــان 
شــیخ و امام ســیزدهم می باشــد.3

1 . بصری، احمد، سـرگردانی، ص36.

۲ . بصری،احمد،  متشـابهات، ج۴، ص3۴.

3 . سـالم، عالء، قبل از طوفـان دوم احمد موعود، ص۴۹.



م ݭݭݓ ݫ ݫ ݫ حݫ
ار �چ�ف

ت
� ف

گ�

ی    مطاعن و اهانت های احمد بصر

به انبیاء و ائمه؟مهع؟





یت و امامت، بیان  یکــی دیگر از راه های اثبات بطالن مدعیان دروغیــن مهدو

که مدعیان معصوم  انحرافات اعتقادی و عملکرد این مدعیان است. از آنجایی 

کــه بــا عصمــت حجــج الهــی در تضــاد اســت،  ی دارنــد  نیســتند و اعمــال و رفتــار

معمــواًل مقــام حجت هــای الهــی و عصمــت آنــان را زیــر ســؤال می برنــد تــا بتواننــد 

کننــد. احمد هــم از این قاعده  توجیهــی برای اعمال خالف شــرع خویش درســت 

ی از جهالت ها و اشــتباهات خویش مجبور  مســتثنی نیســت و برای توجیه بســیار

شده است مقام حجت های الهی را زیر سؤال ببرد. برخی از این موارد عبارتند از:

پیامبص و یئمه: بی سوید بودند!

که  احمد بصری برای توجیه بی سوادی خویش و تحصیل در دانشگاه و حوزه 

که پیامبر9 و  با علم لدنی حجت های الهی در تضاد اســت، مدعی شــده است 

گرفته اند. که از مردم عادی یاد  ائمه: بی سواد بودند و فقط مطالبی را می دانستند 

كــه محمــد رســول اهلل أمــی  كــه اشــكالی نــدارد  ایــن موضــوع بیــان می كنــد 

كــه ایشــان متــون تــورات و  یســد. و اشــكالی نــدارد  باشــد و نخوانــد و ننو

انجیــل را نداند یــا آن را حفظ نباشــد. هر كــس مدعی خاف این شــود، 

كننــده اســت... . ایشــان در ایــن عالــم، ماننــد بقیــه مــردم، مســائل  غلــو 
كــه تحصیــل نمــوده اســت.1 یــادی را نمی دانــد و فقــط مطلبــی را می دانــد  ز

1 . بصری، احمد، عقائد اسـالم و از تو درباره روح می پرسـند، ص1۹3.
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که امــام جــواد7 در روایتی  احمــد در حالــی چنیــن ادعایــی را مطــرح می کند 

کــس ادعا  کــه هر  کــرده و تصریــح می فرماینــد  کلمــه »ُاّمــی« در قــرآن را بیــان  معنــی 

کنــد پیامبــر9 بی ســواد بوده اســت لعنت خــدا بر او باد. شــیخ صــدوق در معانی 

األخبــار و مرحوم صفــار در بصائــر آورده اند:

 لسان؛
ّ

یكتب بكل باب ف أّن رسول اهلل9 كان یقرء و

أبــا جعفر حممد بن عيل  قــال: سألت  الصوف  عن جعفر بن حممد 
الرضا: فقلت: یا ابن رسول اهلل مل مسي النيب9 األمي؟ فقال: »ما 
یقول الناس؟« قلت: یزعمون أنه مسي األمي ألنه مل یكتب. فقال7: 
»كــذبــوا، علهيم لعنة اهلل، أين ذلــك واهلل عز وجــل یقول ف حمكم 
ْم آیاِتِه َو  هْيِ

َ
وا َعل

ُ
َیْتل ْم  نَی َرُسواًل ِمهْنُ ّیِ ّمِ

ُ ْ
ذي َبَعَث ِف األ

َّ
كتابه: )ُهَو ال

كان یعلمهم ما ال حیسن  َة( فكیف  َ كْ ِ
ْ

ِكتاَب َو احل
ْ
ُمُهُم ال ِ

ّ
هِيْم َو ُیَعل ُیَزّكِ

یكتب باثننی وسبعنی - أو قال،  كان رسول اهلل9 یقرء و واهلل لقد 
إمنا مسي األمي ألنه كان من أهل مكة ومكة  بثاثة وسبعنی - لسانا و
ُقرى  َو َمْن 

ْ
ّمَ ال

ُ
من أمهات القري، وذلك قول اهلل عز وجل )ِلُتْنِذَر أ

ا(«.1
َ
َحْوهل

ردصح یبصیهیم7 مشصک بود!

که احمد به ایشان تهمت شرک می زند حضرت ابراهیم است: کسانی  یکی از 

ســؤال 7: چگونه برازنده یک پیامبر از پیامبران اولی العزم، یعنی ابراهیم، 

ید ستاره و ماه و خورشید پروردگار من است؟ اســت كه بگو

1 . محمـد بن الحسـن بـن فروخ )الصفـار(، ترجمه بصائر الدرجات، ص۲73؛ شـیخ صـدوق، معانی األخبار، 

ص53 – 5۴.
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كــه ایــن ســخن از حضرت  كنــد  كــه گمــان  جــواب: دچــار توهــم اســت هــر 

گرچــه ابراهیم  ابراهیم در عالم شــهادت حاصل شــده یعنــی در این دنیا. ا

كــرده اســت،  ایــن ســخن را بــرای ســرزنش قــوم خــود در ایــن دنیــا بازگــو 

یق به عبــادت آنهــا می كنند  قومــی كــه ایــن ســتارگان را یا كســانی كه تشــو

كــه انــوار )نورهــای( محمــد و آل  را می پرســتیدند. و حقیقــت ایــن اســت 

محمــد حتــی اصحاب عقل هــای كامــل از پیامبــران عالی قدر و فرشــتگان 

كــه حتی گمــان كردند كه  ارجمنــد را دچــار حیرت كرده اســت. بــه طوری 

آنهــا فرمانــروای دانــای منــزه )خداونــد یكتا( هســتند.

نــور  كشــف شــد و  بــرای او  كــه ملكــوت آســمان ها  ابراهیــم زمانــی  پــس 

حضرت قائم را دید گفت این پروردگار من است و زمانی كه نور حضرت 

امــام علــی را دید گفــت ایــن پــروردگار من اســت و زمانــی كه نــور حضرت 

محمــد را دید گفــت این پــروردگار من اســت و حضــرت ابراهیم نتوانســت 

كــه از حقیقــت آنها بــرای او  تمییــز دهــد كه آنهــا مخلــوق هســتند تا زمانــی 

كشــف شــد و دید كه آنها پایان دارنــد و غیبت آنهــا از ذات اقدس الهی و 

برگشــت آنها به انا )منیــت( را در لحظاتی دید، و در این هنگام اســت كه 

كــه آنها  یده اســت. و دانســت  كــه آســمان ها را آفر فقط متوجه كســی شــد 
یــده خداوند هســتند.1 آفر

از این ســخن احمد چند مسئله ثابت است:

گرفته و  کــه حضــرت ابراهیم ائمــه را با خداونــد اشــتباه  ی مدعــی می شــود  1. و

مشرک شــده بود.

کند حضرت ابراهیم این سخن  کسی فکر  گر  که ا 2. احمد مدعی شــده است 

1 . بصری، احمد، متشـابهات، ج1، ص3۰.
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که  را در ایــن دنیــا زده، دچار توهم شــده اســت؛ اما در ادامــه، خود اذعــان می کند 

کرده اســت،  حضــرت ابراهیم این ســخن را برای قــوم خویــش در همین عالم بیان 

پــس در واقــع خــود احمــد دچــار توهــم بــوده اســت. وقتــی بــه قــرآن رجــوع می شــود، 

که حضرت ابراهیم این سخنان  که خداوند هم به صراحت بیان می کند  می بینیم 

را بــه قوم خویش در همین عالم بیان داشــته اســت.

یمام رسین7 مشصک بود و منّیت دیشت!

ی  یکــی دیگــر از اهانت های احمــد بصری توهین به امام حســین7 اســت. و

کــه حضرت دچار  دربــاره مقطعــی از دعای عرفه امام حســین71 مدعی می شــود 

شــرک بوده اند.

كــه می فرماید:  ســؤال 27: معنــی فرمــوده امام حســین7 در دعــای عرفه 

یش خارج كن و مرا از شک و شرک  »الهی مرا از گمراهی ذلت نفس خو

یش طهارت بخش« چیســت؟ خو

او با جســارت تمام این گونه پاسخ می دهد:

یــن نــوع شــرک اســت و همــان منیــت می باشــد  شــرک نفســانی: مخفی تر

یــزی نیســت. ایــن منیــت او را بــا ظلمــت و عدمــی  گر كــه مخلــوق را از آن 

كــه بدون وجــود آن فقــط خــدای ســبحان و متعــال می ماند وال غیــر درهم 

می آمیــزد. و از همیــن رو بــه ایــن معنــا هــر بنــده ای از بنــدگان خدا مشــرک 

می باشــد. امام حسین7 این معنای شــرک و نیز آنچه از شک به همراه 

دارد را قصد كرده اســت. امام حســین فتح المبین را درخواست می نماید 

كــه  و از بیــن رفتــن شــائبه عــدم و ظلمــت از صفحــه وجــودش را، عدمــی 

1 . ایـن مقطـع از دعـای عرفـه بنـا بر اقـوال علمـا مانند عالمـه مجلسـی و دیگر بـزرگان جـزء دعای عرفـه حضرت 

نبـوده و سـندیتی نـدارد و توسـط صوفیـه بـه دعای حضرت اضافه شـده اسـت.
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بــدون آن چیــزی جز خــدای واحــد قهــار باقــی نمی ماند.1

یمام زمان7 مشصک بود و منّیت دیشت!

که حضــرت مهدی7 تا  کرده اســت  کتبش تصریح  احمد بصــری در یکی از 

زمــان غیبــت صغری دچــار شــرک و منیت بــوده اســت. نکتــه درد آور ایــن مطلب 

ی مدعی می شــود در وجود خــودش هیچ شــرک و منیتی وجــود ندارد: کــه و اســت 

كــه از امــام  ســؤال 170: مقصــود و مــراد از ایــن قســمت از دعــای افتتــاح 

كــه می فرمایــد: »بعد از بیمش بــه او ایمنی بــده تا تو را  مهدی وارد اســت 

یک تــو نداند« چیســت؟ كنــد و كســی را شــر عبــادت 

جــواب: یعنــی بــرای او قائــم آل محمــد فتــح مبیــن حاصــل شــود و منیــت 

پایــان پذیــرد و فقــط خــدای واحــد قهــار باقــی بمانــد. و در پایــان غیبــت 

صغری این حجاب برای امام مهدی برداشــته می شــود كه هرگز بعد از آن 

هراســی بــه دل ایشــان راه نمی یابــد و هرگــز شــركی از جنــس غــرور و منیت 

برای ایشــان بــه خاطــر ایــن گشــایش باقــی نمی ماند.

كــه نیازمنــد فتــح حجــاب اســت مهــدی اول  كســی  امــا در زمــان ظهــور 

می باشــد. او همان امنیت یافته بعد از خوف و هراس می باشــد و نیازمند 

»عبــادت تــو بدون هیــچ شــركی اســت«؛ یعنــی وجــودش از منیــت و غرور 
گــردد.2 گــردد و فتحــی بــرای او حاصل  پــاک 

1 . بصری، احمد، متشـابهات، ج۲، ص3۰.

۲ . بصری، احمد، متشـابهات، ج۴، ص1۰7.
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1. آیا یرمد بررم یز نسل ردصح مادم7 یست یا به درفغ چنین یدعایی 
كصد  یست؟

کرده است: احمد بصری نســب خود را چنین معرفی 

احمــد فرزنــد اســماعیل فرزنــد صالــح فرزنــد حســین فرزنــد ســلمان فرزنــد 

محمــد بــن حســن عســكری )امــام زمــان( می باشــد.1 

ی در این  کرده اند. بــرای نمونه دیــراو پیــروان احمد نیــز همین مطلــب را تأییــد 

زمینه آورده اســت:

یف آقایمــان، ســید احمــد پســر ســید اســماعیل پســر ســید صالح  اســم شــر

پســر ســید حســین پســر ســید ســلمان پســر امام مهدی محمد بن الحســن 

یــن افــراد فامیــل  العســكری7 اســت و بــا شــهادت هایی معتبــر از مهم تر
گردیده اســت.2 ایشــان، تأییــد 

کتاب دیگرش از ایمان نیاوردن افراد به دروغ هایش عصبانی  احمد بصری در 

شده، چنین می نویسد:

كرد، بلكه جدم رســول خدا از شــما  از شــما به خداوند شــكایت نخواهــم 

كــرده  كــرد؛ چــون او مــرا در وصیــت خــود ذكــر  شــكایت خواهــم  ]خواهنــد[ 

1 . بصری، احمد، بشـارتی بـرای تمام اهل زمین، ص۲۰.

۲ . عبدالرزاق دیروای، دعوت سـید احمد الحسـن همان حق آشـکار است، ص۸.
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یژگی هایم را ذكر كرده اســت. پدرانم ائمه از شما  اســت و اسم و نســب و و

كــرد؛ چــون آنهــا مــرا بــه اســم و نســب و خصوصیــات و  شــكایت خواهنــد 

محل ســكونتم ذكر كرده اند و خون امام حســین7 كه در كربا به خاطر 
پــدرم و بــه خاطر من جاری شــد، از شــما شــكایت خواهــد كرد.1

کــرم9 و ائمــه  معصومین:  بــا این وجــود، آیا یك روایــت ضعیــف از پیامبر ا

کــه  کــه در آن نســب احمــد بصــری تــا حضــرت مهــدی7 را همانگونــه  نقــل شــده 

کرده بیان شــده باشــد؟  خــود ادعــاء 

2. آیا نس  یرمد بررم مقهوع و مجاوگ یست؟

ناظم العقیلی، مســئول علمی جریان احمد بصری در پاســخ به سؤالی در باره 

معرفی نســب احمد بصری می نویسد:

درخواســت شــما جهــت اطــاع از شــجره نامه  ســید احمــد الحســن، هیچ 

 
ً
یبا نفعی برای شــناخت حقانیت سید احمد الحسن ندارد؛ چون وی تقر

از نســل پنجــم مقطــوع النســب اســت. دوم اینكــه مســئله  اثبــات نســب 

یــق خداونــد و خــود امــام مهــدی 7  و نســل امــام مهــدی7 جــز از طر

امكان پذیــر نیســت و آن بــه خاطر عدم داشــتن معلومات كافی مــردم و نیز 
مخفــی بــودن آنهــا از نظر مردم اســت.2

که؛ مــراد از اینکه احمد  پیــش از هر چیزی باید به این ســئواالت پاســخ دهنــد 

که نسل او از جد پنجم  از نســل پنجم مقطوع النســب چیست؟ آیا مراد این است 

ن پــدر و مادر به  ی نداشــته و هماننــد حضــرت آدم بدو ی و مــادر قطــع شــده و پدر

1 . بصـری،  احمد، جواب های روشـن کننده از راه امواج، ج1، ص۲۲.

۲ . همان، ص63.
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دنیا آمده است؟

که در پاســخ ناظم العقیلی آمده  گر مراد از نســل پنجم همان جد پنجم باشــد  ا

اســت: »ألنــه مقطــوع النســب مــن الجــد الخامــس«؛1 در نتیجه جــد پنجــم او، امام 

کفر اســت؛ چون ارتباط امام عســکری با امام  7 خواهد بود و این عین  عســکری 

مهــدی7 قطع خواهد بود.

کاماًل نسب خود  گر از جد پنجم مقطوع النســب اســت، چگونه احمد بصری  ا

کرده است؟ 7 بیان  را تا امام مهدی 

ی  کافی نسبت به نسب و ی مقطوع النسب اســت و مردم نیز، معلومات  گر و ا

ی داده اند؟ کجا اقوام و عشیره اش شهادت به درستی نسب و ندارند، چگونه و از 

آیا به احمد بصری در رابطه با نســبش وحی شده است؟

گــر »مســئله  اثبات نســب و نســل امام مهــدی7 جــز از طریق خداونــد و خود  ا

ی فرزند  کــه و امــام مهــدی7 امکان پذیر نیســت« آیــا به احمد بصری وحی شــده 

کــرده  یافــت  حضــرت مهــدی7 اســت یــا توســط حضــرت مهــدی7 توقیعــی در

ی و القائات شــیطانی اســت؟ اســت یا اینهــا بافته هــای فکــری و

3. آیا مال اح یرمد یسماعیل با ردصح مادم7 وی ریت دیرد یا یبسانه یم 
بیش نیست؟

که با حضــرت ولی عصر7  که در اثــر مالقاتی  گــر احمد بصری مدعی اســت  ا

کــرده اســت، آیا احمــد بــرای مالقــات خــود دلیلی هم  داشــته ایــن حقایــق را بیــان 

کــرده یــا ادعایی بی دلیل اســت؟ ارائه 

1 . بصری ، احمد،  الجـواب المنیر، ج1، ص۴۸.
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گمراهی  کنــد و از آن حضــرت7، ضاللــت و  گــر فرد دیگــری نیز ادعــای مالقات  ا

کند، احمــد چه پاســخی دارد؟ احمــد را نقــل 

که ادعــای مالقات و  کســانی   حضــرت ولــی عصر7 در آخریــن توقیع، نســبت به 

نیابــت می کنند فرموده اســت:

»وسیأيت شیعيت من یدعي املشاهدة، )أال مفن اد]عی املشاهدة( قبل 
خروج السفیاين والصیحة فهو كذاب مفتر«؛

كــس قبــل  گاه باشــید هــر  برخــی از شــیعیان ادعــای ماقــات می كننــد، آ

از خــروج ســفیانی و صیحــه  آســمانی )به عنــوان نیابــت( ادعــای ماقــات 
كــذاب بــوده و افتــرا بســته اســت.1 نمایــد، 

همچنین امام صادق7 فرمودند:

ْم  ُ ّنَ
َ
 َقْوِل أ

َ
ِمُع َعیل ُهم جُیْ

ّ
ُكل  

ً
َقامِئُ َحیّتَ َیُقوَم اْثَنا َعَشَر َرُجا

ْ
 َیُقوُم ال

َ
»ال

ْم«؛ ُبُ ْوهُ  َفُیَكّذِ
َ
َقْد َرأ

یــت و ماقات  قائــم قیــام نمی كنــد تــا اینكــه دوازده نفــر همگــی ادعــای رؤ

حضــرت )به عنــوان نیابــت( را دارنــد در حالــی  كــه ایشــان همــه   آنهــا را 
تكذیــب می كنــد.2

بــا توجه بــه این احادیث، آیــا دروغگو بــودن احمد بصری و تهمــت به حضرت 

ولی عصر7 اثبات نمی شــود؟

كه شجص   نامه دیشته باشد، دروغگو یست؟ كس  4 . آیا هص 

کرم9 و ائمه: اسم، نسب،  که پیامبر ا احمد بصری از طرفی مدعی است 

1 . شیخ طوسـی، الغیبة، ص3۹5. 

۲ . نعمانـی، الغیبة، ص۲77.
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کرده انــد. از طرف دیگــر، حیدر  ویژگی هــا، خصوصیــات و محــل ســکونتش را ذکــر 

یادی، یکی از انصار مورد تأییدش، نوشــته اســت: ز

گــر ایــن موضــوع را شــخصی هاشــمی، دارای نســبی معــروف و شــناخته  ا

شــده و از فرزنــدان امام حســن7 یــا امام حســین7، ادعــا نماید، پس 

گر ایــن موضوع را هر كســی از عامه  مردم، كه  وی دروغگــو خواهد بود یا ا

نســبش معــروف اســت، از هر قبیلــه ای كه باشــد، ادعــا نماید، پــس او نیز 

دروغگو اســت و این بدان دلیل است كه نسل و فرزندان امام مهدی7 

معروف و شناخته شده نیستند؛ پس به ناچار شخصی كه ادعا می نماید 
بایســتی به صورت كامل، نســبی مقطوع شــده داشــته باشد.1

آیا این دو ســخن در تعارض نیستند؟

یــادی، دروغگو بــودن احمد اســماعیل  آیــا در صورت درســت بودن ســخن حیدر ز

ثابت نمی شــود؟

ی درباره  نســب احمد نوشته است: عبدالرزاق دیراو

گردیــده  یــن افــراد فامیــل ایشــان، تأییــد  بــا شــهادت هایی معتبــر از مهم تر
اســت.2

یادی آورده است: از طرف دیگر، حیدر ز
یه امام مهدی7 دارای اصل و نسب معروف نیستند.3 ذر

کــه از فامیــل احمــد بصــری   آیــا بــا توجــه بــه ســخن شــیخ حیــدر، همــه  افــرادی 

هســتند و بــر ایــن مطلــب شــهادت داده انــد، دروغگــو نیســتند؟

یادی، حیدر، یمانـی موعود حجت اهلل، ص۲۲۲. 1 . ز

۲ . دیراوی، عبدالرزاق، دعوت احمد الحسـن همان حق آشـکار است، ص۸.

یادی، حیدر، یمانـی موعود حجت اهلل، ص۲۲۲. 3 . ز
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5. آیا ردصح یونس پیامبص - نستجیص باهلل - یهل جانم یست؟

احمد بصری در رابطه با حضرت یونس7 می نویســد:

پــس از آنكــه ماهی یونس را خــورد، یونس روحش جدا شــد و خدا روح 

او را بــه ســوی جهنــم فرســتاد تــا آن را ببینــد؛ ولــی مــن حقیقــت را آشــكار 

پناه افتــاد و روحــش در  یــان و بی ســر كــه جســد او در بیابــان، عر می كنــم 
طبقــات جهنــم تــا روز برانگیختــه شــدن، باقــی ماند.1

که می فرماید: ی مخالف صریح قرآن نیســت  آیا این ســخن باطل و

ْؤِمِننَی(؛ ُ َغّمِ َوَكَذِلَك ُنْنِجی الْ
ْ
ْیَناُه ِمْن ال َّ ُه َوجنَ

َ
)فاْسَتَجْبَنا ل

مــا دعاى او را بــه اجابت رســاندیم و از آن انــدوه نجاتش بخشــیدیم و این گونه 
مؤمنــان را نجــات می دهیم!2

َعَراِء َوُهَو َسِقمٌی(؛
ْ
)َفَنَبْذَناُه ِبال

کــه  گیــاه افکندیــم، در حالــی  مــا یونــس را در یــك ســرزمین خشــك خالــی از 
بیمــار بــود!3

یُدوَن َفآَمُنوا(؛ ْو َیِز
َ
ف أ

ْ
ل
َ
 ِماَئِة أ

َ
َناُه ِإل

ْ
ْرَسل

َ
)َوأ

و او را بــه ســوى جمعیت یك صد هزار نفرى- یا بیشــتر- فرســتادیم! آنها ایمان 
آوردند.4

1 . بصری، احمد، متشـابهات، ج۴، ص1۰۴.

۲ . األنبیاء: ۸7 - ۸۸.

3 . الصافات: 1۴5

۴ . همان: 1۴۸.
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6. آیا رسوگ یكصم9 خاتم پیامبصین نیست؟

احمد بصری درباره  ختم نبوت نوشــته است:

 خاتمه یافته، 
ً
ید خاتمه نبوت با رسالت حضرت محمد9 مطلقا گر بگو ا

كــرم 9 یــا حتــی جزئی از  مخالــف روایــات اســتمرار نبــوت بعــد از رســول ا
آن شده.1

در جای دیگری نیز می نویسد:

نمــاز پیامبــر خــدا، حضــرت عیســی، در پشــت امــام مهــدی دو احتمــال 

 امام مهدی وقتی 
ً
اســت: یا اینكه امام مهدی برتر از عیسی باشــد، طبیعتا

می تواند برتر باشــد كه مقام نبوت داشــته باشــد. ... من بــه این مورد اول 
معتقدم.2

آیــا انــکار ختــم نبــوت انــکار صریــح قــرآن و روایــات اهــل بیــت نیســت؟ قــرآن 

می فرمایــد:

نَی(؛ ِبّیِ
َ الّنَ  اهلِل َوَخامتَ

َ
ِكْن َرُسول

َ
َحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم َول

َ
َبا أ

َ
ٌد أ ّمَ )َما َكاَن حُمَ

محمد پدر هیچ یک از مردان شــما نیســت و لکن پیامبر خدا و خاتم پیامبران 
است.3

کلینی از ایوب بــن الحر از امام صادق7 نقل می کند:

، وخمت بكتابكم 
ً
إن اهلل عز ذكره خمت بنبیكم النبینی فا نيب بعده أبدا

الكتب فا كتاب بعده أبدا؛

1 . بصری، احمـد، نبوت خاتمه، ص۸.

۲ . بصـری، احمد، جواب های روشـن کننده از راه امواج، ج1، ص۸.

3 . األحزاب: ۴۰.
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خداونــد بــا پیغمبــر شــما بــه بعثــت پیامبــران خاتمــه داد، پــس از او هرگــز 

پیامبــرى نخواهــد آمد و با كتاب شــما )قــرآن( كتب آســمانی را پایان داد، 
پــس بعــد از آن هرگــز كتابــی ارســال نخواهد شــد.1

که فرمود: عبدالعظیم حســنی از امام هادی7 نقل می کند 

9 عبده ورسوله خامت النبینی فا نيب بعده إل یوم 
ً
إن حممدا »و

یعة بعدها إیل یوم القیامة«؛ یعته خامتة الشرائع فا شر إن شر القیامة، و
و بحــق، محمد بنده و رســول خــدا و خاتم پیامبران اســت و پــس از او تا 

یعت ها  یعت او ختم كننده تمام شر روز قیامت پیامبری نخواهد بود و شر
یعتی نخواهد بود.2 اســت و پس از آن تا روز قیامت شــر

7. یرمد بررم چگونه بصیم یئمه: و بصیم خودش یدعام  نبوح و رسالت 
می كند؟

احمد اسماعیل بصری می نویسد:

وما تقدم تبنی أن لألمئة واملهدینی مقام النبوة وهم رسل؛
از ســخنان گذشــته ما روشــن شــد كه ائمــه و مهدییــن مقام نبــوت دارند و 

كــه اولیــن مهدیین، خــود احمد بصری اســت.3 آنان رســول و پیامبر هســتند 

ی در جای دیگری نیز نوشــته است: و

ائمه مهدیون دوازده گانه از فرزندان امام مهدی7 هستند كه اولین آنان 

کلینـی، کافی، ج1، ص۲6۸.  . 1

۲ . شـیخ صدوق، کمال الدین وتمـام النعمة، ص3۸۰.

3 . بصری، احمد،  النبـوة الخاتمة،  ص3۴.
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دو مقام رسالت و والیت را با هم دارد.1

کفــر نیســت؟ چنان کــه امــام  آیــا نســبت دادن نبــوت و رســالت بــه ائمــه: 

صــادق7 فرموده انــد:

»من قال اّنا أنبیاء فعلیه لعنة اهلل، ومن شك ف ذلك فعلیه لعنة اهلل«؛
یم، لعنت خدا بر او باد و هر كس در این مسئله  ید ما پیامبر  هر كس بگو

تردید نماید، لعنت خدا بر او باد.2

و در روایت دیگری، ســدیر صیرفی به امام صادق7 عرض می کند:

عندنا قوم یزعمون أنكم رسل؛
ید!  افرادی نزد ما هستند كه عقیده دارند شما پیغمبر

آن حضرت7 در پاسخ می فرماید:

»یا سدیر مسعي وبصري وشعري وبشري وحلمي ودمي من هؤالء براء 
وبرئ اهلل مهنم ورسوله، ما هؤالء عیل دیين وال عیل دین آبايئ«؛

اى سدیر! گوش، چشــم، مو، پوست، گوشت و خونم از اینها بیزار است 

و خــدا و رســولش از اینــان بیــزار باشــند. اینهــا بــر دیــن مــن و دیــن پدرانم 
نیستند.3

1 . بصری، احمد،  متشـابهات، ج۴، ص135.

۲ . شـیخ طوسـی، اختیار معرفة الرجال، ج۲، ص515.

کلینـی، الکافی، ج1، ص۲7۰.  . 3
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