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 مقدمه
  میاهلل الرحمن الرح بسم

 نیو أرواح العالم یروح نیرضاأل یاهلل ف ةیبق مایال س نیالمعصوم نیالطاهر نیبیمحمد و آله االط یالسالم و الصالة عل و

 .نیو دهر الداهر نیابد اآلبد نیعفضائلهم و مناقبهم اجم یو منکر تهمیبوال قریمن لم  یلتراب مقدمه الفداء و لعنة اهلل عل

اشاره نکرده   یر مباحث اعتقادد یمورد چیائمه بزرگوار به ه افتیبه وضوح  توانیم یثیدر منابع حد یکوتاه ریس با بعد اما

 .کرده و آن را روشن نموده اند یآن معرف یبرا یاند اال و البد که راه شناخت

 زیدر باب عالئم ظهور ن ایقرار داده و  انیعیش یپا شیپ یقانون و راه ،حضراتیکه در باب حجج اله مینیبیالمثل م یف

 نیدروغ انیدجال ها و مدع هیسد ها عل نیاز بزرگتر یکیمترتب کردن راه و قواعد  نیا.داشته اند انیرا ب یموارد نیهمچن

به نام احمد  ینیدروغ یمدع زین یعصر کنون در.به نحو اتم و اکمل سوء استفاده کنند یاز هر مسئله ا توانندیکه نم باشدیم

 زدهمیاست امام س یکه مدع یو.گرفته است یشیپ انیپا به عرصه مسابقه گذاشته و در ادعا از همه مدع یبصر لیاسماع

 تیروا فیو تحر لیمجبور به تاو ریآن اذعان داشته شده است و ناگز یبه نف حایدارد که صر یاتیدر مقابل خود روا 1است

 نیشمرده شده،فلذا اتباع ا نیامام مارق و خارج از د زدهیه سالسالم قائل ب هیاز امام صادق عل یتیروا در.حمله ور شده است

اتم و  انیجر نیشده به شبهات ا ینوشته سع نیا در.را از وجوه مختلف به چالش بکشند تیروا نیداشته اند ا یسع انیجر

 .گردد انیبم(میرالمومنین)علیه الصالة و السالعصر ا نیجماعت با مارق نیا یاکمل پاسخ داده شده و شباهت ها

 .خوردگان بیو فر نیمومن یباشد در قلوب تمام یتیاست نور هدا دیام

 .باشد شانیا تیشاهلل که مورد رضا ف،انیفرجه الشر یمان عجل اهلل تعالزبه محضر صاحب العصر و ال میتقد

1440شعبان13د بحرالعلوم الحسینی/سی  

 

                                                           
ی بودن تقاد به سیزده اماماعجود میباشد که ود این شخص و اتباع تراز اول وی مواین ادعا اگرچه از سوی اتباع این جریان انکار میشود،لکن اسانید متعددی از کتب خ_ 1

 39احمد الموعود،عالءسالم،صو73ص  4متشابهات جلد  ر.ک:ایشان را تایید میکند.همه این اسناد نزد نویسنده موجود میباشد.
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 چکیده
ئلین به سیزده امام مارق هستند اتباع احمد بصری برای فرار از تطابق با روایت امام صادق علیه السالم در زمینه اینکه قا

مل و شباهت های این علیه این روایت شبهاتی مطرح کرده اند.در این نوشته سعی شده به شبهات این جماعت پاسخ کا

علیه السالم بیان گردد.  جریان با فتنه خوارج عصر حضرت امیرالمومنین  

 اول:توضیح روایت
بوده  ییکه حقا دُر گرانبها ندیفرمایم یالسالم در رابطه با امام زمان عج،حضرت نکات هیاز امام صادق عل یطوالن یتیروا در

.باشدیاز لطف نم یآن خال ریو تقر حیکه تشر  

وابان بن  ریو ابوبص یرق ریگفته است:من و مفضل بن عمر و داوود بن کث یرفیص ری:سدندیفرمایم یطوالن یثیدر حد حضرت

به نام مسح  یخاک نشسته و لباس یحضرت رو میدی.دمیدیالسالم رس هیامام صادق عل مانیتغلب به محضر مبارک موال

کردند و  یم هیکه فرزندش مرده باشد،گر یبودندو مانند زن دهیوشکوتاه بود،پ شیها نینداشته و آست بانیکه گر یببریخ

 ی:افرمودندیرا پر کرده بود و م شانیا یو اشک،کاسه چشم ها شدیمعلوم م شانیحزن و اندوه از چهره و ظاهر و احوال ا

 یگرفته است.آقا اقلبم ر شیو آسا یتو خواب را از من گرفته،و بستر استراحت را بر من تنگ کرده و راحت بتیمن!غ دیس

 نیو عدد را از ب ،جماعتیگریپس از د یکیرسانده و فقدان و از دست دادن  یمرا به اندوه ابد یها بتیتو مص بتیمن!غ

و  دیعقل از سرمان پر رتی:از شدت حدیگویم ریوسوز دلم فرونشسته است.سد دهیبرده،از غم فراق تو اشک چشمانم بخشک

به حضرت وارد شده  یبزرگ بتیکه مص میپاره پاره شد.گمان کرد ییگو ام،قلبمانسخنان هولناک و مهلک ام نیاز ا

گونه  نیا یآمد شیچه حادثه و پ ق،ازیخال نیفرزند بهتر ینکند،ا انی:خداوند چشمان شمارا گرمیعرض کرد نیاست،بنابر ا

 دندیکش یاز عمق وجود آه ؟حضرتغم و اندوه انداخته است نیشمارا به ا یچه حالت د؟ویآ یمثل باران از چشمتان اشک م

علم آنچه که  زی!امروز صبح در کتاب جفر که شامل علم بالها و مرگها و ندینیبب ریشد و فرمودند:خ شتریکه حزن شان ب

که خداوند متعال آنرا مختص به  کردمیاست و در آن کتاب است نگاه م یانجام شدن امتیانجام شده و آنچه که تا روز ق

فرموده است،با دقت و تامل در آن قسمت که مربوط به  شانیالسالم(پس از ا همیوآله و سلم(و ائمه)عل هیعلاهلل  یمحمد)صل

 یدر قلب ها بتیشدن غ یو امتحان مؤمنان در آن زمان است کهبه خاطر طوالن شانیو طول عمر ا بتیتولد قائم ما و غ

و ربقه اسالم را از گردن خود خلع  شوندیم گردان یخود رو نیاز آنها از د یارید،وبسیآ یم دیپد ییشک ها عهیش

که  یعنی(میرا طوق گردن او ساخت یو بد هر انسان کیاعمال ن جهی)و ما مقدرات و نتدیفرمایم یتبارک و تعال کنند،وخداوندیم

ه و آل هیاهلل عل یپسر رسول خدا)صل ی:امیشد.پس عرض کرد رهی.لذا حزن و اندوه بر من چدیبرگردن همه الزم آ تیوال

کن.حضرت فرمودند:خداوند  کیمارا با خود شر یدانیکه م ییزهایاز چ یوسلم(به ما کرم فرما و تفضل نما و نسبت به بعض

مقدر  یتولد موس ریانجام داده است؛تولد اورا نظ اءیخواهد کرد که در مورد سه تن از انب یدر مورد قائم ما کار یتبارک و تعال

عبدصالح  ینوح قرار داده است و عمر طوالن یاش را مثل عمر طوالن یو عمر طوالن یسیع بتیرا مثل غ بتشیفرمود،غ

را که  یمعان نیپسر رسول خدا ا ی:امیقرار داده است.عرض کرد شانیبر طول عمر ا لیالسالم را دل هیخضر عل یعنی

متوجه شد که سلطنت  عونکه فر یالسالم وقت هیعل ی.حضرت فرمودند:اما تول موسدییما روشن فرما یبرا دیفرمود
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را به او گفتند  ینسب موس زیرود،دستور داد کاهنان و ستاره شناسان را احضار کنند.آنها ن یم نیوحکومتش به دست او از ب

 یرا بشکافند.برا لیاسرائ یباردار بن یاست.فرعون به ماموران وسربازان خود دستور داد که شکم زنها لیاسرائ یکه از بن

را در حفظ خود قرار داده بود فرعون  یاز آنجا که خداوند موس یهززار طفل کشته شد،ول ستیاز ب شیب یموس داکردنیپ

سلطنت آنها و همه  یمطلع شدند که نابود یعباس وقت یو بن هیام یاست بن نیکند.همچن دایپ ینتوانست به او دسترس

رسول خدا و از  تیکشتن اهل ب یرا برا شانیها ریشمشکردند و  یپادشاها متکبر و ستمگر به دست قائم ما است،با ما دشمن

 یامرش را برا نکهیخداوند متعال اِبا دارد از ا دند،امایالسالم کش هیو کشتن قائم عل افتنیبردن نسل حضرتوبه طمع  نیب

 هیعل یسیع بتینورش را به اتمام رساند،هرچند که مشرکان نخواهند. واما در غ نکهیستمگران ظاهر کند تا ا نیاز ا یاحد

کرده و  بیآنهارا تکذ یخداوند تبارک و تعال یبا هم متفق القول شدند که او کشته شده است.ول یونصار هودیالسالم ،

قائم هم به  بتیمشتبه شده است( غ یونصار هودیاند،لکن امر بر  دهیکش بینه کشته اند و نه بر صل را«یسیع»فرمود:)او

 ای:هنوز به دنندیگویها م ی.بعضکنندیبودنش انکار م یاورا به خاطر طوالن بتیغمت،ا یمنوال است چرا که به زود نیهم

ما  ازدهمی:امام ندیگویاز سر کفر و الحاد م یآمده و مرده است،عده ا ای:به دنندیگویبه افترا و دروغ م یاست عده ا امدهین

هم  شتریب یکرده است و حت یتعد زدهمنیکه قائم به س ندیگویو م شوندیخارج م نیاز د یاوالد است،برخ یبوده و ب میعق

 تیروا نیا در.دیگویسخن م یگریو بدن د کلیالسالم در ه هیهستند که روح قائم عل یمدع انیاز سر عص ی.و عده اباشدیم

صحبت  دهدیامر رخ م نیکه در ا ییاتفاق ها انیالسالم درباره امر حضرت حجت عج و ب هیبه وضوح حضرت امام صادق ع

.دارندیم انیو ...ب اءیموال و شباهت با انب بتیغ تیبس ناب در اهم ینکات ضایکرده و ا  

 ایو  اءیشباهت ها با انب نایو هم ب تیاهم انیاست که هم در آن ب بتیدرباره غ یمهم اتیاز روا یکی تیروا نیشک ا بدون

 انیعیسته دسته از شدکه  یفساد اعتقاد انیب ضایحضرت و ا یرخ داده برا یواقعه ها یخیتار یشناس نهیرید یبه نوع

.شده است کاهدیحضرت م  

 بررسی روایتدوم 
و مثمر  دیستن آن بس مفاما دان سازدیخارج م یکم یشده است که اگرچه بحث را از احمل اصل انیب ینکات تیروا نیدر ا

.کندیم یبه خواننده محترم کمک فزون تر زین تیروا نیا شتریفهم ب یو البته برا باشدیثمر م  

 نکته اول
بتیبحث غ تیاهم   

و  بیعج یت به نحوبس محزون و غمناک مشاهده کرده و حضر یحضرت را با حالت ریآمده است که سد ثیحد یابتدا در

و  کنندیخود آگاه م هیرگرا به علت  انیاطراف یخود حضرت با جمالت کنند،ویم هیزن فرزند مرده گر تیروا ریبه تعب ای

رسانده و  یم را به اندوه ابد یها بتیتو مص بتیمن!غ یاضَیَّقَتْ عَلَیَّ مِهَادِی...) آق غَیْبَتُکَ نَفَتْ رُقَادِی وَ  : سَیِّدِیندیفرمایم

دلم وسوز  دهیمانم بخشکبرده،از غم فراق تو اشک چش نیو عدد را از ب ،جماعتیگریپس از د یکیفقدان و از دست دادن 

 فرونشسته است...(
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.کنندیم انیرا نماو حزن و اندوه خود زندیریکرده و اشک م هیدر فراق فرزندشان گر نگونهیامام دلسوز ا نیا و  

الت سوزناک و جم لیقب نیدر وصف حضرت حجت عج سخن گفته اند و ا اریبس اریالسالم بس هیامام صادق عل حضرت

آمده  ایقائم به دن ای:آدندیرساز حضرتش پ یفرموده بودند :روز گرید یدر جا نکهیکما ا ستیکم ن شانیمهربانانه در کلمات ا

است  یکاف کالم کی نیو ا. کردمیام خدمتش را م یتمام دوران زندگ کردمیدر جواب فرمودند:اگر اورا درک م شانیاست؟و ا

السالم هیحضرت امام صادق عل اناتیمسئله امام زمان عج در ب تیدر اهم  

.در مورد حضرت سخن گفته اند نگونهیا که  

 نکته دوم
انیعیتولد شک در قلوب ش  

حجت عج و  حضرت بتیغ امیکه در ا دهندیجواب م نگونهیشود حضرت ا یم دهیحضرت پرس هیکه از علت گر یوقت

و به  انیعیر قلوب شدبر تولد شک و شبهه  شودیم یلیهمه و همه خود دل شانیبودن عمر ا یبودن آن و طوالن یطوالن

.کنندیخلع م ودطوق اسالم را از گردن خ زین یمرتد شده و عده ا یکه عده ا ینحو  

 انشانیعیت امام به شبودن و لطوف تیضمن حائز اهم خورندیبس دور م یا ندهیرا در آ انیعینکته که حضرت غصه ش نیا

خودرا  یحضرت ناراحت ونهنگیوده است که اب یشک و شبهه چقدر و به چه قوت و اندازه ا نینکته است که مگر ا نیا یحاک

.خورندیبروز داده و غصه م  

عصر  یحضرت ول بتیغ و آن مسئله داندیم نیاز د انیعیش میعظ فیبر خروج ط لینکته مهم را دل کیکه حضرت  مینیبیم

.باشدیعج م  

گروه گروه از  شانیا بتیحول غ یحضرت و شبهات بتیکه غ مینیبیاعصار گذشته م ضایو ا یدر عصر کنون یاندک تامل با

 شانیا بتیبهات حول غشدر رد  یبه حضرت کتب کینزد یاز زمان ها یمسئله آنقدر مهم بوده که حت نیکاسته و ا انیعیش

.نوشته شده است  

 نیز رخ دادن ااالسالم قبل  هیمهم بوده است که حضرت امام صادق عل یبه حد انیعیش یمسئله شک وشبهه برا پس

.را بخورند امیگونه محزون شده و غصه آن ا نیواقعه بد  

حضرت عج انجام دهد  یش برابه اندازه وسع تواندیم عهیش کیاست که  یافعال نیاز مهمتر یکیشبهات  نیرفع و دفع ا فلذا

.پاک گردد انیعیشک و شبهه ها از قلوب ش نیتا ا  

 نکته سوم
اءیشباهت با انب  
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که خدا  دارندیم انیضرت بح ندیبفرما شانیبه ا شتریب یکه نکات کنندیتقاضا م شانیکه اصحاب حضرت از ا یادامه زمان در

.انجام داده بود گرید امبریخواهد کرد که قبلش با سه پ یدرباره قائم کار  

ر طول عمر حضرت ب لینکته دل نیا ییبایهمچون حضرت نوح که ز یوار و طول عمر یسیع یبتیگونه و غ یموس یتولد

ت.آن حضرت خضر مثال آورده شده اس یکه برا باشدیم  

 انیخود ب هیر تشبوجه شباهت را در ه ییبایو به ز کنندیکه چگونه حضرت در وصف امام زمان عج صحبت م مینیبیم

.شودیواضح م تیکه با رجوع به متن روا دارندیم  

در  ییدر پاسخگو توانیفائده آنرا م نیشتریناب است که ب ینکته ا یحاک یفیو توص ینکته ضمن بحث معرفت نیا تیاهم

 انیسه محور ب نیه حول اکاست  یبه شبهات ییخود پاسخگو اءیاز انب کیشباهت با هر  انیحضرت و ب ارهشا.دیموارد د نیا

 شانیا بتیغ ایولد حضرت افکنند و ت یکه شبهه م یکسان یاست برا یلیخود دل یشناس نهیرید نیا گرید انیشده است؛به ب

.کشندیرا به چالش م شانیو مخصوصا طول عمر ا  

 نکته چهارم
بتیامت و غ   

 انیعصر عج ب یت ولحضر بتیگذشته،احوال امت را در زمان غ اءیحضرت با انب یشباهت ها حیو توض انیپس از ب حضرت

.دارندیم  

که هر  شودیآشکار م ییوهر دسته از سمت و س یدتیو فساد عق شوندیخارج م نیاز د یکه هر دسته با شبهه و چالش یامت

.خارج کرده است نیرا از د یو البته مهم بوده که عده ا زیکدام حقا کفر آم  

:عبارت است از کندیم اسالم خارج نیمب نیرا به کام کفر کشانده و از د انیعیاز ش یکه هرکدام، دسته ا یاعتقادات  

.ودشیل مماز اهل سنت و جماعت را شا یمیعظ فیکه ط یاست؛اعتقاد امدهین ای:حضرت هنوز به دناول  

و  اتیاز روا یادیز فیف ط؛اگرچه مخال دیآ یم ایموعود در آخرالزمان به دن یدارند که مهد یچنان اعتقاد شانیا غالب

.کرد یعفر کذاب معرفجهمان  ای یجعفر بن عل توانیادعا را م نیاز سرمداران ا یکی. و باشدیخودشان م یاقوال علما  

که اتباع احمد  ینند اعتقادرفته است.ما ایآمده و سپس از دن ایبه دن یکه و دیگویو م زندیکه افترا م یا ندهی: گودوم

.داشته است انیدارند و  احمدالحسن در کتاب خود ب یبصر لیاسماع  

.بوده است میالسالم عق هیعل یامام حسن عسکر شودیم یکه مدع ی:و قائل کافرسوم  

 نیطرح شد تا با نشر ااز معاندان و دشمنان حضرت م یمیعظ فیط یامامت حضرت آغاز شد و از سو یادعا از ابتدا نیا

.حضرت بکاهند انیعیدر قلوب مردم شک و شبهه وارد کنند و از ش بیاکاذ  
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تسنن در زمان امام  ور اهلمشه اریبس یبن عوام از علما ریبن بکاربن عبداهلل بن مصعب بن ثابت بن عبداهلل بن زب ریزب

 میکه حضرت عق کرده بود عهیمردم شا انیحقد و حسادت به حضرت در م یالسالم( بود که از رو هی)علیحسن عسکر

.حضرت را منقطع سازد سلبه قتل کرده بود تا ن دیو بارها حضرت را تهد باشدیم  

 یکه: معل دارندیم انیب نگونهیا یو حضرت در وصف و دیالسالم به هالکت رس هیقبل از حضرت عل یو یبه قدرت اله اما

 یاست پاداش کس نیافرمود:  دیبه قتل رس یریالسالم( نقل شده که چون زب هی)علیبن محمد گفت: از امام حسن عسکر

من  نیم داشت که جانشنخواه یبود مرا خواهد کشت و فرزند تهدروغ دانست و گف ائشیکه نظر رحمت حق را نسبت به اول

.به نام )م ح م د ( به من موهبت کرد یکه خود کشته گشت و خداوند فرزند دیاو د یباشد ول  

است  یافراد یادعا،ادعا نیا دباشیاز آن م شتریب ایو  باشدینفر م نیزدهمیکه ادعا کرده است قائم س ی: و قائل مارقچهارم

 زین یبودند و در زمان کنون بدان اعتقاد هیدیاز ز یبعض از دوازده امام وجود دارد که در گذشته شیهستند که ب یکه مدع

مطلب در ادامه  نیحول ا حاتیاعتقاد و توض نیمضمون اعتقاد دارند.که البته نسبت به ا نیبد یبصر لیفرقه احمد اسماع

.دیجامصحبت خواهد ان  

.دهدینجام ما یاله تیمعص کندیخودش نطق م ریغ کلیروح قائم در ه نکهیا یکه با ادعا یا ندهی: و گوپنجم  

 قتایحق ایکه آ شودیمشبهه اوال راجع به بحث رجعت  نیکنند،ایحضرتش تناسخ م یعنیهمان تناسخ است که  فیتعر نیا

!ریخ ایتناسخ است  یرجعت به معنا  

داشته باشد یبه اصل رجعت آگاه ضایبه مباحث تناسخ داشته باشد و ا یذره فهم یاگر کس اما  

.باشندیم زیمتما گریکدیکه کامال فرق داشته و از  شودیم متوجه  

 سوم صحت روایت
 حیصح اتیروا نیتن آن با مضامم باشد؛چراکهیمتن نم نییبر تب یمازاد انیبه اطاله کالم و ب ازین تیروا نیدر اثبات صحت ا

.نداشته است عیتش ییو روا یبا اصول اعتقاد یمنافات چیکامال تطابق داشته و ه گرید  

پرداخته خواهد شد تا  تیوار نیحول مسئله مربوطه به صحت متن ا حیو توض انیدر ضمن ب زینوشته ن نیالبته در ادامه ا و

.وجود نداشته باشد تیروا نیدر ا یشک و شبهه ا چیه یجا  
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 بیان شبهه:
آنکه  دیواهد شد،به امخنوشته پرداخته  نیا یچند قسمت داده شد سرانجام به هدف و غرض اصل نیکه در ا یحاتیبا توض

السالم  هیعل نیرالمومنیحضرت ام انیعیش یبرا یقوت قلب ضایفرقه شدند و ا نیکه جذب ا یکسان یباشد برا یتینور هدا

.باشد  

ملقب به  یبصر لیماعاعتقادات فرقه احمد اس انیاست که در ب یاتیروا یبحث مطرح شد از سر یکه در ابتدا یتیروا

که با هر  یگ کرده به حدتن انیجر نیامر عرصه را بر اتباع ا نیو موشکافانه وارد شده است،و ا ییبایاحمدالحسن به ز

.اند ردهب تیروا نیا لیو تأو فیدست به تحر یریو تفس هیتوج  

و اتباع تراز  شانیکتب امام او اتیاز قرآن،روا شانیمطرح و پاسخ ا تیادامه قدم به قدم شبهات مطرح شده اتباع حول روا در

.فرقه داده شده است نیاول ا  

 سند_ضعف 1
شد و بنا بر مبنای شیعه اتباع احمد در جواب به این روایت  مدعی شده اند که این روایت دارای ضعف سندی میبا

استعمال بوده یر قال حقه اثنی عشریه روایت ضعیف السند اگر واحد باشد و قرینه ای نداشته باشد مخدوش و غ

 است.

 این ادعا از چند لحاظ قابل بررسی میباشد...

رفتن این نکته این شبهه را بر نکته ای که شاید از مرآی و منظر اتباع این جریان دور مانده  و بدون در نظر گاول: 

 این روایت بیان کردند اینست که:

دین معنا است که از مسلمات بآن نام  قاعده الزام  در باب استدالل گویی و الزام خصم قاعده ای عقلی وجود دارد به

کافی اصول یم از نمیتوان از اهل سنت یبه بیان دیگر با شخص،طرف مقابل بر وی حجت بیاوریم تا ساکت شود

 بیاوریم.بخاری استدالل ب صحیحشیعه ازفردی از استدالل کنیم و با 

مصلح دمداران مقابله با علم  رجال ربصری یکی از سحال نکته حائز اهمیت اینست که جریان احمد اسماعیل 

 را قبول نمیکنند!عرفی هستند و  به هیچ وجه علم رجال 

عیف بودن،واحد بودن ویا...بدین ض برایش  ندارد حال سؤال؟ چگونه برای کسی که علم  رجال هیچ گونه حجیتی

ن روایتی زده اند در حالیکه چندین مضمون و آنهم به صورت مطلقا دست به رد چنی ؟اندازه مهم شمارده شده است

 این روایت محفوف به قرائن معتبره است.

کامال درست و بدون مشکل میباشد.و اشکال رجالی این جریان بدین روایت با این روایت بر مبنای خود این جماعت 

ش کشیده و انگشت قطع نظر از تضعیف کردن روایت یا عدم آن،در وهله اول مبانی خود این جریان را به چال
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 اتهامی که به سوی رجالیون گرفته بودند را به سمت خودشان باز میگرداند.

 

 :به نکاتی از رد  علم رجال توسط اینها توجه کنید
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از دروغ های آنها اینست که به مردم میگویند روا وصیت مجهول است وفلذا وصیت ضعیف السند است.با ترجمه: 

برای ایشان صحة صدور وصیت را با تواتر و قرائن و انصار هم تفصیل داده اند این را و بیان اینکه ما ثابت کردیم 

کردند که وصیت داخل در تقسیم رباعی نمیشود که وصف به ضعف شود،با اینکه علم رجالیکه بدان فخر میکنند 

 2دروغی بزرگ است که به واسطه آن مردم را فریب میدهند...

 

 ده استو یا در جایی دیگر آم

 چندین و چند سؤال از احمد شده است که یکی از سؤال ها بدین عنوان است:

صدر میشود چیست؟ در حالیکه اینها منحرف بودند از منهج  2عالم اصولی که شامل خمینی و 3دلیل ترحم شما بر 

االن شده اند علماء اهل بیت علیهم السالم به علت علم اصول و رجال و غیر اینها از بدعت ها در حالیکه اینها 
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 3عالمین!!!

 

 
 

 و جالب اینجاست که احمد اصال به این سؤال جواب نمیدهد و رد نیمکند این قول را 

 عت در مورد علم رجال چه میباشد.و میبینیم که نظر این  جما

 اینها قائل به علم رجال نیستند.مورد کافی است برای آنکه ثابت شود  2و همین 

ته اند؛اگرچه با مورد قبلی دوم: اگر ادعا شود که شما  حق ندارید به این حدیث تمسک کنید و این خزعبالتی که گف

کنید؟ آیا بازهم از جواب جواب داده میشود باید گفت:اگر این اشکال را یک محدث اخباری به شما مطرح کند چه می

ظر به فرقه و مکتب ناکردن را میطلبد،نه جناحی و  بحث انصاف علمی و مباحث علمی سنجیدهوی فرار میکنید؟ 

ا این جریان قبل از اینکه کما اینکه میبینیم شیعه برابر هر مکتبی حرفی برای گفتن دارد؛ام.خاصی صحبت کردن را

 .به فرق دیگر برسد نزد مکاتب درون شیعی دچار تناقض میشود و جوابی علیه ایشان ندارد
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 آیا واقعا این حدیث غیر قابل اطمینان و مخدوش میباشد؟ سوم:

انی را که به سیزده امام اینست که حضرت علیه السالم کس سردرگم کردهنکته ای که از این روایت اتباع احمد را 

 معتقد هستند را مارق خوانده است،یعنی نفی سیزده امام!

به نفی سیزده امام از  ز دو بحث میباشد که در بحث اولاین نکته که حضرتش نفی سیزده امام کرده باشد حاکی ا

 امام بوده میباشد. منظر روایات پرداخته شده و در بحث دوم اثبات مضمون آن که همان حصر ائمه در دوازده

  

ازده امام دارد و هردو دقیقا بحث اول: روایاتی که داللت مستقیم بر نفی سیزده امام دارد و روایاتی که حصر در دو

 مون و مدلول را به ما میفهماند.یک مض

 

روایاتی که در آن اشاره شده است که احدی از ائمه کم یا زیاد نمیشود و داللت بر این دارد روایت نفی سیزده امام:

 که ابدا سیزده امام نداریم...

ء مفهمون، من نقص منهم واحدا قال أبو عبد اهلل )علیه السالم(: األئمة بعد نبینا )صلّی اهلل علیه وآله( اثنا عشر نجبا

 وزاد فیهم واحدا خرج من دین اهلل ولم یکن من والیتنا علی شئ
ائمه بعد از پیغمبر ما محمد)صلّی اهلل علیه وآله( دوازده تن هستند که جملگی برگزیده ومرتبط با فهم الهی 

دین خارج گشته واز والیت ما بهرمند هستند.پس هرکسی که یکی از آنها را کم کند یا یک تن بر آنها اضافه کند از 

 4.نمی گردد

 

 که حاکی از چنین مطلبی میباشد. و یا همان روایت مارقین

 10قط برای نمونه به است و ف ز روایات اکثر أن یحصی برای بیاناین دسته ابحث دوم:روایت حصر دوازده امام:

 صدها روایت اشاره شده است.مورد از 

جعفر بن ابی طالب می گوید: دیدم تعدادی از اصحاب نبی اکرم نزد معاویه نشسته بودند ودر عبد اهلل بن  روایت اول:

  :میان آنها حسن وحسین نیز بود که برخواسته وگفتند
سمعت رسول اهلل )صلّی اهلل علیه وآله( یقول: إنی أولی بالمؤمنین من أنفسهم، ثم أخی علی بن أبی طالب أولی 
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ذا استشهد فابنه الحسن أولی بالمؤمنین من أنفسهم، ثم الحسین أولی بالمؤمنین من بالمؤمنین من أنفسهم، فإ

أنفسهم، فإذا استشهد فعلی بن الحسین أولی بالمؤمنین من أنفسهم، وستدرکه یا علی، ثم ابنی محمد بن علی أولی 

 .سینبالمؤمنین من أنفسهم، وستدرکه یا حسین، ثم تکملة اثنی عشر إماما، تسعة من ولد الح
امام علی فرمود از پیغمبر شنیدم که فرمود: من از مومنین بر جانشان اولی هستم سپس برادرم علی بن ابی طالب بر 

جان مومنین از خودشان اولی تر است.وقتی علی شهید شد پسرش حسن بر جان مومنین از خودشان اولی تر 

شهید گرددعلی بن حسین بر جان مومنین از  است.سپس حسین بر جان مومنین از خودشان اولی تر است.وقتی وی

خودشان اولی تر است وای علی تو او را درک خواهی کرد)امام سجاد در زمان خالفت امام علی )علیه السالم( بدنیا 

آمده بود(سپس فرزندم محمد بن علی بر جان مومنین از خودشان اولی تر است.و تو ای حسین وی را درک خواهی 

 .5ام را تکمیل نام برد که نه تن آنها همگی فرزندان حسین )علیه السالم( بودندکرد.سپس دوازده ام

وإذ ابتلی إبراهیم ربه  "عن الصادق جعفر بن محمد )علیهما السالم( قال: سألته عن قول اهلل )عزَّ وجلَّ(:  روایت دوم:

علیه وهو أنه قال: یا رب أسألک بحق ما هذه الکلمات؟ قال: هی الکلمات التی تلقاها آدم من ربه فتاب  "بکلمات 

محمد وعلی وفاطمة والحسن والحسین اال تبت علی، فتاب اهلل علیه إنه هو التواب الرحیم. فقلت له: یا ابن رسول 

؟ قال: یعنی فأتمهن إلی القائم )علیه السالم( اثنی عشر إماما تسعة من "فأتمهن  "اهلل فما یعنی )عزَّ وجلَّ( بقوله 

 .نولد الحسی
از امام صادق )علیه السالم( روایت است: راوی از وی در مورد این کالم الهی: و زمانی که خداوند ابراهیم را 

  بکلماتی آزمایش ومبتالء کرد.سوال کرد وگفت این کلمات چیست؟
 .پس فرمود: آنها کلماتی هستند که آدم بر پروردگارش ذکر کرد پس توبه اش نزد خدا قبول شد

السالم( گفت: خدایا از تو می خواهم بحق محمد وعلی وفاطمه وحسنین بر من رو کنی؛ پس خداوند بر آدم )علیه 

 .وی نظر کرده وتوبه اش را پذیرفت
  پس راوی می گوید: گفتم مراد از فأتمهن: پس آنها را تمام کرد چیست؟
دوازده امام است که نُه تن از آنان از پس فرمود: یعنی آنها را تا قائم )علیه السالم( ذکر کرده وتمام کرد وآنها 

 .6فرزندان حسین هستند

عن أبی جعفر محمد بن علی )علیهما السالم(، عن آبائه )علیهم السالم( أن أمیر المؤمنین )علیه السالم(  روایت سوم:

ذلک األمر والة قال البن عباس: إن لیلة القدر فی کل سنة، وإنه ینزل فی تلک اللیلة أمر السنة، وما قضی فیها، ول

بعد رسول اهلل )صلّی اهلل علیه وآله(، فقال ابن عباس: من هم، یا أمیر المؤمنین؟ فقال: أنا وأحد عشر من صلبی، أئمة 
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  محدثون
از ابو جعفر امام باقر )علیه السالم( از پدرانش نقل است که امیر المومنین به إبن عباس فرمود: شب قدر همه ساله 

این شب امر یک سال نازل گردیده وآنچه در آن یکسال شدنی است معلوم می گردد.از برای تکرار می شود ودر 

 .همین هم بعد از وفات نبی اکرم این امر برعهده والة )والیان وصاحبان والیت بعد از وی( است
  ابن عباس پرسید: آن اولیاء چه کسانی هستند ای امیرمومنان؟

 7من؛ امامانی محدث ودر ارتباط با الهامات الهی پس فرمود: من ویازده فرزندم از نسل

روزی سلمان فارسی از آیه اکمال پرسیده وعرض کرد مراد از این آیه آیا فقط علی است: الْیوَْم أَکمَلْتُ  روایت چهارم:

  لَکمْ دِینَکْم وَأَتْمَمْتُ عَلَیکمْ نِْعمَتِی وَرَضِیتُ لَکمُ اإلِسْالَمَ ِدیًنا؟
 .أوصیائی إلی یوم القیامة قال: بل فیه وفی

 .فقال: یا رسول اهلل، بینهم لی
قال: علی اخی ووصیی، وصهری، ووارثی، وخلیفتی فی أمتی، وولی کل مؤمن بعدی، وأحد عشر إماما من ولدی، 

 أولهم ابنی حسن، ثم ابنی حسین، ثم تسعة من ولد الحسین واحدا بعد واحد، هم مع القرآن والقرآن معهم ال یفارقونه

 .وال یفارقهم حتی یردوا علی الحوض
 .نبی اکرم فرمود: بلکه هم علی وهم سایر اوصیاء من تا روز قیامت

 .پس سلمان گفت: ای نبی اکرم برای من تبیین کن
پس فرمود: علی برادرم ووصی من ودامادم ووارثم وخلیفه من در امتم.ولیّ همه مومنین بعد از من ویازده امام از 

پسرم حسن وسپس پسرم حسین وسپس نُه نفر از فرزندان حسین یکی بعد از دیگری.همه آنها با فرزندم.اولشان 

قرآن وقرآن با آنان است؛ نه آنان از قرآن کنار می گیرند ونه قرآن از آنان جدا می گردد تا روز قیامت که در حوض 

 8.کوثر بحضور من برسند

 : امام باقر )علیه السالم(شیخ صدوق در عیون نقل می کند از  روایت پنجم:
عن جابر بن عبد اهلل األنصاری قال: دخلت علی فاطمة )علیها السالم( وبین یدیها لوح فیه أسماء األوصیاء فعددت 

 اثنی عشر آخرهم القائم ثالثة منهم محمد وأربعة منهم علی
ی که در مقابلش لوحی بود که جابر بن عبد اهلل انصاری می گوید: بحضور فاطمه )علیها السالم( رسیدم در حال

اسامی اوصیاء در آن موجود بود.سه تن از آنان محمد نام بودند)محمد بن علی الباقر؛ محمد بن علی التقی الجواد؛ 
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محمد بن الحسن العسکری المهدی( وچهار تن از آنها علی نام داشت)علی مرتضی؛ علی بن الحسین سجاد؛ علی 

 9 ).ادی(بن موسی الرضا؛ علی بن محمد اله

عَنْ ُمحَمَّدِ بْنِ َأبِی عُمَیرٍ عَنْ هِشَامٍ قَاَل: کْنتُ عِنْدَ الصَّادِقِ جَعْفَِر بْنِ ُمَحمَّدٍ )علیهما السالم(: إِذْ  روایت ششم:

الْفَرَائِضِ وأَوْجَبَهَا عَلَی دَخَلَ عَلَیهِ مُعَاوِیةُ بْنُ وَْهبٍ وعَبْدُ الْمَلِک بْنُ أَعْینَ..ثُمَّ َقالَ )علیه السالم(: إِنَّ َأفْضَلَ 

یهَ لَُه ولَا نَِظیرَ لَهُ وأَنَُّه یْعرِفُ أَنَّهُ الْإِنْسَاِن مَْعرِفَُة الرَّبِّ والْإِْقرَاُر َلهُ بِالْعُبُودِیِة وحَدُّ الَْمعِْرفَةِ أَنَّهُ َلا إِلَهَ غَیرُهُ ولَا شَبِ

 .وٌف مِنْ غَیرِ شَبِیهٍ ولَا مُْبطِلٍ لَیسَ کمِثْلِهِ شَیءٌ وهُوَ السَّمِیعُ الَْبصِیرُقَدِیمٌ مُثْبَتٌ بِوُجُودٍ غَیُر فَقِیدٍ مَوْصُ
َأمْرٍ  تِهِ وأَنَّ مَا أَتَی ِبهِ مِنْ کتَابٍ َأوْوَبَعْدَهُ َمعْرَِفةُ الرَّسُوِل والشَّهَاَدةُ لَهُ بِالنُّبُوَّةِ وأَدْنَی مَْعرَِفةِ الرَّسُولِ الِْإقْرَارُ بِِه بِنُبُوَّ

 أَوْ نَهْی فَذَلِک عَنِ اهللِ )عزَّ وجلَّ(
عِْرفَةِ الْإِمَاِم أَنَُّه عِدْلُ النَّبِی وَبَعْدَهُ َمعْرَِفةُ الِْإمَامِ الَّذِی ِبهِ یأْتَمُّ بِنَعْتِهِ وصِفَتِِه واسِْمهِ فِی حَالِ اْلعُْسرِ والْیسِْر وأَدْنَی مَ 

 .قَوْلِهِ ثُهُ وأَنَّ َطاعَتَهُ طَاعَُة اهلِل وَطاعَةُ رَسُوِل اهللِ والتَّسْلِیمُ َلهُ فِی کلِّ أَْمٍر والرَّدُّ إِلَیِه واْلأَخْذُ بِإِلَّا دَرَجَةَ النُّبُوَّةِ ووَارِ
حُسَیُن ثُمَّ عَلِی بْنُ وَ یعْلَمُ أَنَّ الْإِمَاَم بَعْدَ رَسُولِ اهللِ )صلّی اهلل علیه وآله( عَِلی بْنُ أَبِی طَالٍِب ثُمَّ الَْحسَنُ ثُمَّ الْ

عَلِی مُحَمَّدٌ ابْنُُه وبَعَْد  الُْحسَینِ ثُمَّ مُحَمَّدُ بُْن عَلِی ثُمَّ أَنَا ثُمَّ مِنْ َبعْدِی ُموسَی ابِْنی ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ وَلَدُهُ عَلِی وبَْعدَ

 وُلِْد اْلحَسَنِ مُحَمَّدٍ عَلِی ابْنُُه وبَعْدَ عَلِی اْلحَسَنُ ابْنُهُ واْلحُجَُّة مِنْ 
از هشام روایت می کنند که وی گفت: نزد حضرت صادق )علیه السالم( بودم. معاویة بن وهب وعبد الملک 

 ...بن اعین نزد آن حضرت آمدند
سپس امام صادق )علیه السالم( فرمود: بهترین فرائض وواجب ترین آنها بر انسان شناخت پروردگار واقرار به 

معرفت این است که به یکتایی او اقرار کند وشبیه وشریکی برای او قائل نشود،  بندگی اوست، وحدّ اقل

وبداند که او قدیم وثابت وموجود است، وبه چیزی مقید نیست، توان او را توصیف شده؛ ولی نه از روی شبیه 

 .ومانندی، وبداند که او باطل نیست ومانندش چیزی نیست واو شنوا وبینا است
یامبر وگواهی به نبوت اوست، وکمترین چیزی که در شناسایی او الزم است این است که پس از او شناخت پ

 .اقرار به نبوت او کند، واینکه آنچه آورده از جمله کتاب یا امر ونهی از نزد خدای )عزَّ وجلَّ( است
که  پس از او شناخت امامی است که وصف ونام او در حال سختی وخوشی پیروی می شود، وکمترین چیزی

در شناخت امام الزم است، این است که او به جز در مقام نبوت مشابه وهمتای پیامبر ووارث اوست؛ واین که 

اطاعت او اطاعت خداوند ورسول اوست، ودر هر امری تسلیم او باشد و)در آنچه نمی داند( به او مراجعه کند 
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 .وگفتار او را آویزه گوش کند
ن ابی طالب )علیه السالم( امام است وپس از او حسن سپس حسین وبداند که پس از رسول خدا علی ب

سپس علی بن الحسین وسپس محمد بن علی وپس از او منم، وپس از من موسی فرزندم وپس از او 

فرزندش علی وبعد از او محمد فرزندش پس از او نیز علی فرزندش سپس فرزندش حسن وحضرت حجت از 

 10.فرزندان حسن است

 

عَنْ سُلَیمِ بْنِ َقیسٍ الْهِلَالِی عَنْ سَلْمَانَ الْفَاِرسِی )رحمه اهلل( َقاَل: دَخَلْتُ عَلَی النَّبِی )صلّی اهلل  روایت هفتم:

ابْنُ نْتَ إِمَامٌ علیه وآله( وإِذَا اْلُحسَینُ عَلَی فَخِذَیهِ وُهوَ یقَبِّلُ عَینَیهِ ویلِْثمُ فَاهُ وُهوَ یقُولُ أَنَْت سَیدٌ اْبنُ سَیدٍ، أَ

 .إِمَامٍ، أَبُو اْلأَئِمَّةِ، أَنْتَ ُحجَّةٌ اْبنُ حُجَّةٍ، أَبُو حَُججٍ ِتسَْعةٍ مِْن صُلْبِک تَاسِعُهُْم قَائُِمهُمْ
سلمان فارسی رحمة اهلل علیه روایت می کند: نزد رسول خدا )صلّی اهلل علیه وآله( بودم، دیدم حسین )علیه 

 : یامبر چشم ها ودهان وی را می بوسد ومی گویدالسالم( بر زانوی آن حضرت نشسته، پ
تو سرور امت من وفرزند سرور امت من هستی، وتو امام فرزند امام وپدر امام هستی، تو حجت خدا وپدر نُه 

 .تن از حجت های خداوندی که از نسل تو هستند که نهمین آنان، حضرت قائم است
 علیه با سند دیگر ودر کتاب اإلمامة والتبصرة وکفایة همین روایت در کتاب اإلختصاص شیخ مفید رحمت اهلل

 .11األثر با همان سند شیخ صدوق رحمت اهلل علیه نقل شده است

عن أبی ثابت مولی أبی ذّر عن أمّ سلمة قالت: قال رسول اهلل )صلّی اهلل علیه وآله(: لمّا اسری  روایت هشتم:

بی إلی السماء نظرت فإذا مکتوب علی العرش: * )ال إِله إِلَّا اهلل( * * )ُمحَمَّدٌ رَسُوُل اهلل( * أیدته بعلی 

علی بن الحسین ومحمّد بن علی وجعفر بن ونصرته بعلی. ورأیت أنوارا، نور علی وفاطمة والحسن والحسین و

محمّد وموسی بن جعفر وعلی بن موسی ومحمّد بن علی وعلی بن محمّد والحسن بن علی. ورأیت نور 

  الحجّة یتألأل من بینهم کأنه کوکب درّی فقلت: یا ربّ، من هذا ومن هؤالء؟
سین.و هذا نور األئمّة بعدک من ولد فنودیت: یا محمّد، هذا نور علی وفاطمة وهذا نور سبطیک الحسن والح

 .الحسین مطّهرون معصومون، وهذا الحجّة الذی یمأل الدنیا قسطا وعدال
از ابو سعید تمیمی از ابو ثابت )غالم ابو ذر( از ام سلمه از رسول خدا )صلّی اهلل علیه وآله( نقل کرده که 

 : حضرت فرمود
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ش بود دیدم که بر آن نوشته بود: * )ال إِله إِلَّا اهلل( * * هنگامی که به آسمان رفتم، مکتوبی را که بر عر

)مُحَمَّدٌ رَسُولُ اهلل( * که با علی او را تأیید کردم وبا علی او را یاری دادم. ونورهایی دیدم که انوار علی 

وفاطمه وحسن وحسین وعلی بن حسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسی بن جعفر وعلی بن موسی 

بن علی وعلی بن محمد وحسن بن علی بودند ودیدم نور حجت خدا را که از میان آن انوار چون ومحمد 

ستارهء درخشان می درخشید. پس گفتم: ای پروردگار، این کیست واین نورها چیست؟ پس ندا آمد که: ای 

ن حسین که محمد، اینها نور علی وفاطمه دو فرزندت حسن وحسین وپیشوایان بعد از تو هستند از فرزندا

 12.پاک ومعصوم هستند واین حجت ما است که دنیا را از قسط وعدل پر خواهد کرد

عن الحسین بن علی عن أبیه علی )علیهم السالم( قال: قلت: یا رسول اهلل، کم األئمّة بعدک؟  روایت نهم:

قال: أنت یا علی ثمّ ابناک الحسن والحسین وبعد الحسین علی ابنه وبعد علی محمّد ابنه وبعد محمّد جعفر 

د علی ابنه وبعد علی الحسن ابنه وبعد جعفر موسی ابنه وبعد موسی علی ابنه وبعد علی محمّد ابنه وبعد محمّ

ابنه والحجة من ولد الحسن، وهکذا وجدت أسامیهم علی ساق العرش، فسألت اهلل تعالی عن ذلک فقال: یا 

 .محمّد، هم األئمّة بعدک مطهّرون معصومون وأعداؤهم ملعونون
پیامبر عرض  از امام حسین از پدرش امیر المؤمنین )علیهما السالم( نقل کرده که حضرت فرمود: من به

 : کردم: ای رسول خدا، بعد از تو امامان چند نفر هستند؟ حضرت فرمود
تو ای علی، بعد هم دو فرزندانت حسن وحسین وبعد از آنها علی فرزند حسین وبعد از او محمد فرزند علی 

و حسن وبعد از او وبعد از او جعفر وپس از او موسی وبعد از او علی وبعد از او محمد وبعد از او علی وبعد از ا

حجت فرزند حسن، که من نام آنها را در ساق عرش چنین خواندم واز خداوند سؤال کردم. خداوند فرمود: 

 13.اینها امامان بعد از تو هستند که پاک ومعصومند ودشمنان آنها ملعون می باشند

ام رضا )علیه السالم( را ذکر شیخ صدوق علیه الرحمة در کتاب عیون اخبار الرضاء مقاله ای از ام روایت دهم:

می کند که بدرخواست مأمون لعین نوشته شد؛ مأمون از امام رضا خواست اسالم را بمعنی اکمل آن، در یک 

نوشته ای خالصه کند ومجموعه عقائدی که بر یک مسلمان شیعه کامل، واجب است بر آن مومن باشد را 

ن مطالبی در باب توحید ونبوت بِقِسم امامت رسیده در صفحه ای سیاهه کند. پس امام رضا بعد از نوشت

 : ونوشت
علی بن أبی طالب )علیه السالم( أمیر المؤمنین وإمام المتقین وقائد الغر المحجلین وأفضل الوصیین ووارث 
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علم النبیین والمرسلین وبعده الحسن والحسین سیدا شباب أهل الجنة، ثم علی بن الحسین زین العابدین، ثم 

بن علی باقر علم النبیین ثم جعفر بن محمد الصادق وارث علم الوصیین، ثم موسی بن جعفر الکاظم، محمد 

ثم علی بن موسی الرضا ثم محمد بن علی ثم علی بن محمد، ثم الحسن بن علی ثم الحجة القائم المنتظر 

اهلل تعالی علی خلقه صلوات اهلل علیهم أجمعین أشهد لهم بالوصیة واإلمامة وأن األرض ال تخلو من حجة 

فی کل عصر وأوان وأنهم العروة الوثقی وأئمة الهدی والحجة علی أهل الدنیا إلی أن یرث اهلل األرض ومن 

علیها، وأن کل من خالفهم ضال مضل باطل تارک للحق والهدی وأنهم المعبرون عن القرآن والناطقون عن 

 ات ولم یعرفهم مات میتة جاهلیةالرسول )صلّی اهلل علیه وآله وسلّم( بالبیان ومن م
علی بن ابی طالب امیرمومنان وامام پرهیزکاران ورهبر روسفیدان وبرترین وصیان ووارث علم نبیان 

وپیغمبران وبعد از وی حسن وحسین سروران اهل بهشت سپس علی بن الحسین زین العابدین سپس محمد 

وارث علم اوصیاء سپس موسی بن جعفر  بن علی شکافنده دانش پیغمبران سپس جعفر بن محمد صادق

فرونشاننده خشم سپس علی بن موسی الرضا سپس محمد بن علی التقی سپس علی بن محمد الهادی 

سپس حسن العسکری وسپس حجة قائم منتَظَر صلوات اهلل علیهم؛ من شهادت می دهم به وصیت وامامت 

ی که باشد واینکه آنان ریسمان الهی وامامان آنان واینکه زمین از حجت الهی خالی نمی گردد در هر زمان

هدایت وحجت خدا بر اهل دنیا در هر زمانی هستند.هرکسی با آنان بمخالفت برخیزد گمراه وگمراه گر وباطل 

تارِک حق وهدایت است واینان تعبیر کنندگان قرآنند واز زبان نبی اهلل با تبیین سخن می کنند وهر کسی 

   14.را نمی شناسد بمرگ جاهلیت مرده استبمیرد در حالی که اینها 

و میبینیم که در هیچ یک از این روایات اشاره به سیزده امام و امثاله نشده و در حقیقت اینست که تواتر دارد 

و...صرف یک ادعا و دروغ  بوده که مبانی ادعایی آن واحد و مخدوش  24و  13امامی اصل است و  12و 

 است.

 

واحد است کنار گذاشته نمیشود به علت آنکه متن  یاین روایت از این لحاظ که روایت النتیجه متوجه میشویم

 آن مورد اتفاق شیعه بوده و هیچ اشکالی بدان وارد نیست.
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 _ضعف منت2
قوه الهی در زیر سایه امام  پس از اینکه ادعای اتباع در حول اشکاالت این جماعت به سند روایت داده شد.به حول و

ی در دل هیچ یک از ااشکاالت مطرح شده درباره متن روایت پاسخ داده میشود تا هیچ شک و شبهه  زمان عج به

 شیعیان حضرت امیر پیدا نشود.

 اتباع احمد اسماعیل بصری چند اشکال مطرح کردند که من جمله این اشکاالت: 

 

وق موجود نمیباشد و در نسخه کمال الدین و تمام النعة شیخ صد« یمرق»به علت اینکه لفظ  نقص در متن الف:

 د و نمیتوان بدان تمسک کرد.رامتن داین تصحیف داللت بر ضعف 

 .جواب:بهتر است این اشکال،شبهه نامیده نشود چرا که حقا شاخصه های یک شبهه را ندارد

آمده است!و روایتی که در الغیبه است با  همین لفظ  "یمرق"دون لفظ متن روایت ب 15در روایت نسخه کمال الدین

 آمده است و سند ایندو نیز به سدیر صیرفی میرسد؛پاسخ به این شبهه در نکته خالصه میشود:

نکته اول: عالمه مجلسی رحمة اهلل علیه در کتاب خودش روایت به سند کمال )که لفظ یمرق ندارد( را آورده و البته 

جناب فیض کاشانی نیز در کتاب الوافی خود همان متن روایت کمال را آورده و البته  و ایضا 16ان لفظ می آوردبا هم

 .17باز با ذکر همان لفظ بیان میدارند

ه در اختیار ایشان بوده ک« اکمال الدین»و نکته حائز اهمیت اینست که خود عالمه بر این تصریح دارند که نسخه 

 است و ایشان در اینباره میفرماید:است نسخه صحیحی بوده 

را از کتابی قدیمی نسخه برداری کردیم که تاریخ نوشتن آن با تاریخ تألیف خود کتاب نزدیک « اکمال الدین»کتاب

و در نسخی که موجود نمیباشد  "بوده". و این نکته خود این مطلب را میرساند که مسلما این لفظ 18بوده است

 گرفته است.تصحیفی بس واضح صورت 

                                                           
 355ص_2کمال الدین ج_یَتَعَدَّى إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ صَاعِدانه وَ قَائِلٍ یَقُولُ إِ 15
 221ص51بحاراالنوار ج_وَ قَائِلٍ یَمْرُقُ بِقَوْلِهِ إِنَّهُ یَتَعَدَّى إَِلى ثَالِثَ عَشََر فَصَاعِدا 16
 421ص2ج_الوافی_صاعداإلى ثالث عشر و ه إنه یتعدىو قائل یمرق بقول ...ن سدیر الصیرفی قالما رواه الشیخ الصدوق رحمه اللَّه فی کتاب إکمال الدین بإسناده ع 17
 ()الفصل الثانی _ 18

اهلل االنتساب إلى مؤلفیها: ککتب الصدوق رحمه  فی بیان الوثوق على الکتب المذکورة واختالفها فی ذلک اعلم أن أکثر الکتب التی اعتمدنا علیها فی النقل مشهورة معلومة
ربعة التی علیها المدار فی هذه األعصار، وهی فإنها سوى الهدایة، وصفات الشیعة، وفضائل الشیعة، ومصادقة االخوان، وفضائل األشهر، ال تقصر فی االشتهار عن الکتب األ

(. ولقد یسر اهلل لنا منها کتبا عتیقة مصححة: 1ة )لیس بهذه المثابداخلة فی إجازاتنا، ونقل منها من تأخر عن الصدوق من األفاضل األخیار. وکتاب الهدایة أیضا مشهور لکن 
علیه إجازاتهم. وکذا کتاب الخصال عرضناه  ککتاب األمالی فإنا وجدنا منه نسخة مصححة معربة مکتوبة فی قریب من عصر المؤلف، وکان مقروا على کثیر من المشائخ وکان

ابتها قریبا من زمان التألیف، وکذا کتاب عیون لشیخ مقداد. وکذا کتاب إکمال الدین استنسخناه من کتاب عتیق کان تاریخ کتعلى نسختین قدیمتین کان على إحدیهما إجازة ا

 :أخبار الرضا )علیه السالم( فإنا صححنا الجزء األول منه من کتاب مصحح کان یقال



 
22 

 

بوده است  "یمرق"مه وجود همان کلاصل، فلذا میتوان تصریح کرد بر این نکته که این روایت تصحیف شده است و

ده اننکته بی بهره م ز دیدن اینااین جریان از این نکته غافل بوده و یا خودرا به غفلت زده اند که که مطمئنا اتباع 

 .ندا

رد کرده و بیان  ل شبهه راو جواب به این شبهه کافی است چرا که اصفلذا همین یک جواب خود برای تبیین 

 میباشد.  نبود لفظ یمرق یک تصحیفی بیش نبوده است و اصل بر وجود این لفظ در متن حدیثمیدارد،

و خود فظ آورده اند لاینکه عالمه مجلسی و جناب فیض کاشانی رحمة اهلل علیهما هردو همان متن را با همان 

صحیف شدن در متن خود پاسخ و دلیلی محکم برای تلسی تصریح بر اَدق بودن نسخه خود کرده اند، عالمه مج

 کتاب کمال الدین و تمام النعة شیخ صدوق رحمة اهلل علیه میدهد.

 میسازد.نبر فرض اینکه این لفظ در کالم نبوده باشد بازهم چیزی از مقصود اصلی کم  نکته دوم:

لی به اصل مقصود مخل بوده و سبب تعارض در متن میگردد و گاهی خیر هیچگونه خلدر متن گاه  نقصزیراکه 

 وارد نمیکند.

و در این روایت هم نبود این لفظ هیچ خدشه ای به اصل روایت وارد نکرده و نمیکند بلکه حتی در نبود آن لفظ 

 ده اند:میتوان این روایت را با دیگر کالم معصومین علیهم السالم تکمیل کرد که فرمو
ْبنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ َقالَ: کَانَ وَ هُوَ مَا رَوَیْتُُه بِإِسْنَادِی إِلَى َجدِّی أَبِی جَعْفَرٍ الطُّوسِیِّ رَضَِی اللَّهُ عَنْهُ َقاَل رُوِیَ عَنْ جَعْفَرِ 

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ]وَ آِل  فَقَالَ اللَّهُم -لَى النَّبِیِّ صعَلِیُّ بْنُ الُْحسَیْنِ ع إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى ثُمَّ دَعَا ثُمَّ صَلَّى عَ

الَْوحْیِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آِل  مُحَمَّدٍ[ شَجَرَةِ النُّبُوَّةِ وَ مَوْضِعِ الرِّسَالَةِ وَ مُخْتََلفِ الْمََلائِکَةِ وَ مَْعدِنِ الْعِلْمِ وَ أَهْلِ بَیْتِ

مَاِرقٌ وَ الْمُتَأَخِّرُ عَنْهُْم  لَهُمْ لْکِ الْجَاِریَةِ فِی اللَُّججِ الْغَامِرَةِ یَأْمَنُ مَنْ رَکِبَهَا وَ یَْغرَقُ مَْن تَرَکَهَا الْمُتَقَدِّمُمُحَمَّدٍ الْفُ

 19...زَاهِق

گزارده سپس دعا د نماز امام صادق علیه السالم میفرمایند:امام سجاد علیه السالم زمانی که خورشید زائل میش

مد مالئکه و عدن میکردند خداوندا درود بفرست بر محمد و آل محمد  درخت نبوت موضع رسالت محل رفت و آ

ی عمیق ،ایمن است علم و اهل بیت وحی،خداوندا درود بفرست بر محمد و آل محمد کشتی روان در اقیانوس ها

متاخر از اینها نابود  وپیشی گرفته بر اینان مارق  کسی که سوارش شود و غرق میشود کسی که ترکش کند،مقدم و 

 شدنی است.

                                                           
 26، ص: 1یروت(، جب -بحار األنوار )ط  .حیحهإنه بخط مصنفه رحمه اهلل وظنی أنه لم یکن بخطه ولکن کان علیه خطه و تص

 20ص87ج_بحاراالنوار 19
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ز اهل بیت علیهم السالم میبینیم که در این روایت کامال و صریحا اشاره به همین نکته میشود که پیشی گرفته ا

در  نتیجه میرسیم زیرا مارق است و در متن کمال الدین با فرض عدم وجود کلمه مارق با این حدیث باز به همان

ه قائل به سیزده امام حدیث کتاب کمال الدین مانند دیگیر کتبی که با لفظ آمده است،صحبت از کسی شده است ک

 کر شد.بوده است و این یعنی پیشی گرفتن از اهل بیت علیهم السالم و مصداق بارز حدیثی که ذ

وان همان لفظ را از حدیث داشته و میتدر متن وجود نم هیچ ضعفی النتیجه با فرض اینکه این لفظ وجود ندارد بازه

 رد نمی شود.و البته احادیث دیگر  تکمیل کرد و در هردو صورت هیچ خللی به کالم و بیان روایت وا

آن به روایتی دیگر استدالل  و اگر گفته شود که چگونه نبود کلمه یمرق خللی بر کالم وارد نمیکند اما برای اثبات

ن از سوی امام معصوم داد که: اصل و محمل کالم بر مبنای نفی سیزده امامی بودشده است باید اینگونه جواب 

مازادی است که در هر  میباشد؛اما وصف مارق بودن که امام برای این اعتقاد و این دسته بیان داشته اند وصف

وصف)مارق(در اصل  ودن اینصورت این فرقه را از بدعت بودن اعتقاد سیزده امامی خارج نمیسازد.اما بودن و یا نب

آن بوده و اگر آن  سالم(مؤیدروایت امام سجاد)علیه الحکم خللی وارد نمیسازد و لکن بودن آن زمانی که اثبات شود 

ن وصف بوده و در هر دو قبول نداشته باشیم روایت ثانی)روایت امام سجاد علیه السالم( مثبت ایوصف مازاد را 

 نمیسازد.صورت هیچ خللی به اصل ادعا وارد 

امال بی اساس بوده و تماما مطرح کنند ک"یمرق"یا عدم لفظ در مورد وجودشبهه ای فلذا این ادعا که اتباع بخواهند 

یت به وجه اتم و اکمل رواپاسخ داده شد تا جای هیچ شک و شبهه ای برای کسی در این موضوع باقی نماند و متن 

 د.تصحیح ش

ه دو شبهه سابق از بار علمی بهات اتباع این جریان پرداخته شده است که نسبت بدر ادامه نیز به عده ای دیگر از ش

یه السالم پاسخ داده کمتری برخوردار بوده و صرفا از باب اتمام حجت و استحکام قلوب شیعیان حضرت امیر عل

 میشود.

یر از فرزندان امام زمان عج را غمنظور روایت اینست که آن قائل به دوازده امام اعتقاد دارد اما یک نفر دیگر به  ب:

علیه السالم را به عنوان امام به عنوان امام انتخاب میکند مانند عده ای که زید بن علی و جعفر بن علی)امام هادی(

 سیزدهم انتخاب کردند.

 جواب: 

وده و خود نیاز به دلیل دارد ب بیجااول: این ادعا که منظور اضافه کردن امامی غیر از فرزندان امام مهدی بوده است 

ز پیش باعث به چالش کشیدن ا بیاورند بیش او اگر بنا باشد بر این ادعا روایات غیر صریح اثبات امامت مهدیین ر

 .خودشان میشوند
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ه و کامال مخالف با مبانی خارج کنند شامل اشتباهی فاحش شداین روایت را با روایات مهدیین اگر اتباع بخواهند 

 خن به دهان رانده اند.خود س

ز روایات)غیر صریحه و ی ابدین گونه میباشد که آنها ادعا میکنند مهدیین طبق عده اتوضیح اشتباه این جماعت 

ین روایت هرکسی قائل اویل و تقطیع و تدلیس شده(امام هستند و در این طرف بحث گفته میشود که طبق کامال تأ

لیکه این روایت)و البته جواب میدهند خیر منظور غیر مهدیین است در حا به سیزده امام باشد مارق است و اتباع

 وایت متسثنی شده باشند.رصدها روایت متواتر دوازده امام(خود نفی امامت مهدیین است نه اینکه مهدیین از این 

یشود در حالیکه سخن و میعنی بالخالصه اتباع میگویند چون مهدیین امام هستند پس این روایات شامل غیر آنان 

خود این روایت از ادله  محمل کالم اینست امامت مهدیین هنوز ثابت نشده که این  روایت از آن قید بخورد بلکه

 اع گمان میکنند. خالف امامت مهدیین است.پس اصل کالم غیر آنچیزی است که اتب

قائم به  ثَالِثَ عَشََر فََصاعِداً...و قائلی که ادعا میکند إِنَّهُ یَتَعَدَّى إِلَى بِقَوْلِهِ در خود روایت آمده است: وَ َقاِئلٍ یَمُْرقُ

 سیزدهمین نفر تعدی پیدا کرده است...

بدون دلیل امامت غیر  در اینجا حرفی از تخصیص و تقیید یافت نمی شود و کامال کالم مطلق میباشد و نمیتوان

صرفا از لبته اتباع این توجیه ثابت مهدیین را از اینجا ثابت نمود چرا که خود این روایت مخالف این امامت است و ا

خود نیز متوجه بی بنیان بودن  بی دارند بیان کرده اند و االباب بیان توجیه و ادعای اینکه در مقابل هر سوالی جوا

ور صحیح و صریح و طچرا که حتی همان روایاتی هم که دال بر امامت مهدیین میباشد به  این شبهه میباشند؛

 دقیق پاسخ داده شده است و هنوز از سوی اتباع جوابی بر آن اجوبه داده نشده است.

وده و به جای اینکه بتوانند باتباع بیشتر از اینکه به نفع خودشان باشد به ضررشان  فلدا این ادعا مطرح شده توسط

ه و به اشتباهاتی دیگر به مباحث و مضامین حول روایت پاسخ دهند با دست خود تمامی مبانی امام خودرا سوزاند

 .افتادند

جعفر بن علی آورده اند که  وزید بن علی دوم: اتباع برای اینکه این روایت حمل بر اعتقاد خودشان نباشد مثالی از 

 هدیین نبوده است.م،کالم حضرت و در نتیجه منظور اینها بوده اند و مقصودفی المثل شده است سیزده امام،

ات ایشان را به نحو م توجیهرا از بین برده و تما اعتقاداما در ادامه روایت لفظی آمده است که تمام بنیان این 

 .تاحسنت پاسخ داده اس

 "بیشتر"در ادامه روایت آمده است: إِنَّهُ یَتَعَدَّى إِلَى َثالِثَ عََشرَ َفصَاعِداً.. اینکه قائم به سیزدهمین تعدی کرده یا 

 به چه معناست؟بدین معنا میباشد که عده ای قائل به سیزده امام میباشند پس بیشتر از آن!« فصاعدا»این لفظ

اضافه کردند؟و بر فرض صحت باز این روایت اتباع احمد را نیز 13د و جعفر بودن بر اما آیا آنان که قائل به امامت زی
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امام میباشند  و در اینجا حضرت دقیقا بدین اعتقاد بیش از از دوازده امامی اشاره کردند  24شامل میشود که قائل به 

 که جمیع ایشان مارق میباشند.

فی امامت مهدیین در اینجا نیهات اتباع بی ثمر بوده و عالوه بر پس استثنایی نیست و حتی با وجود لفظ مذکور توج

 این اعتقاد فاسد شمره شده و نفی و نهی شده است.

ابق جواب داده شد تا جای النتیجه این توجیهاتی که توسط اتباع در مورد این روایت بیان شد ایضا مانند شبهه س

به تمامی شبهات  از باب اتمام حجت و جدل احسنشه هیچ شک و شبهه ای برای احدی ایجاد نگردد و مثل همی

د در دل شیعیان حضرت امیر اینان به دور از فضاهای غیر علمی پاسخ داده شود تا به امید خداوند متعال نوری باش

 علیه الصالة والسالم که آن فریب خوردگان را هدایت و استواران را قوت قلبی دهد.

مرده است و لکن ما  فرزندان حضرت هست و در حالیکه اعتقاد دارند  حضرتمقصود روایت انتقال امامت به  _3

 د امام میشود.چنین اعتقادی نداشته و قبول داریم که امام زمان امام بوده و بعد ایشان است که احم

 جواب: 

بوده و نمیتوان از دون دلیل بت ایشان میباشد نیز کامال ابعد حضرت و وفادعا که مقصود،اعتقاد به انتقال  الف(این

 روایت چنین ادعایی کرد.

  َفصَاعِداً...إِنَّهُ یَتَعَدَّى إِلَى ثَالِثَ عََشرَ بِقَوْلِهِ در خود روایت آمده است: کَذَِلکَ غَیْبَةُ الْقَائِمِ... وَ قَائِلٍ یَْمرُقُ

 عدی کرده پس بیشتر...همین تهمچنان غیبت قائم ...و قائلی که از دین خارج میشود و میگوید آن قائم به سیزد

 ری قائم است.و ضمیر انه به قائم برگشته و مراد این نیست کسی گمان کند ایشان قائم نیستند و دیگ

 ائِلٍ یَقُولُو مهمتر از آن اینست که در چند فراز قبل تر به معتقدین فوت حضرت اشاره شده است)قَ  

ندانی میان ایندو وجود ندارد. فلذا این ادعا وباره آنرا بیان کند درحالیکه فرق چإِنَّهُ وُلِدَ وَ مَاتَ( پس دلیلی ندارد که د

یل بی دلیل وای توجیه و تأو بال دلیل  میباشد که صرفا بر بی بنیاناز متن روایت برداشت نشده و ادعایی کامال 

 آمده است.

ند احمد بصری نیز قائم بوده و ن اعتقاد دارایشانکته ای که بنیان این تفکر را از هم میپاشد بدین گونه است که:ب( 

 میباشد.ل بصری میکند و همه جنگ ها بر عهده احمد اسماعیفی الواقع اوست که جنگ کرده و حجت تمام و 

امام زمان عج هیچ نقشی  در وهله اول باید این ادعای ایشان را بیان داشت که همه جنگ ها بر عهده احمد است و

 در این عرصه ندارند.



 
26 

 

کما تزف العروس الى ی ان االمامة تزف الى االمام المهد : و ورد عنهم اعت به این روایت استناد میکنند:ین جما

 20.بیته یو ورد تأتیه الخالفة و هو جالس ف زوجها

خالفت به امام زمان میرسد همانگونه که عروس به شوهرش میرسد...و این احمدالحسن است که این خالفت را به 

 .21میرساندایشان 

که همه و همه  22ماه شمشیر به دوش بودن حضرت8و ایضا دیگر ادعاهایی از این قبیل مانند انتساب دادن صفت 

داللت بر این دارد که وی خودرا قائم دانسته و طبق ادعای اتباعش مصداق صریح این روایت در مورد احمد بصری 

 می باشد.

به دوش...(در جای خود  حویل امامت مانند عروس...،هشت ماه شمشیرناگفته نماند تمام این توجیهات وی)تاگرچه 

 رداخته نمیشود.پبه نحو اتم و اکمل بحث شده است که از باب اطاله کالم و دور شدن از غرض اصلی بدان 

را صامت میداند،در  نیز زمانی است که در عصر کنونی خودرا امام ناطق و حضرت اسماعیل  دافتضاح بدتر احم

 ه اتباعش ادعا دارند که خیر احمد حجت امام مهدی بوده و اصل ایشان میباشند.حالیک

 د؟چگونه ممکن است اصل امام زمان باشد لکن احمد بصری امام زمان کنونی ما باش

یدهند:وی در کتاب همگام با بنده صالح به اصطالح دارد با حضرت سخن میگوید و ایشان جواب م  

دمیپرس یاشت سوالو آله ارتباط د هیاهلل عل یمقدس رسول اهلل صل تیکه به وص یدر مورد موضوع شانیاز ا   

هرگاه  ته الوفاهحضر فاذات آمده اس تیچرا که در وص میریگیما در معرض سوال قرار م تیخصوص وص گفتم در

دیوفاتش فرا رس   

ت چگونه پاسخ دهیم؟که هنوز وفات حادث نگشته اس یحال در  

 فاءیاعتبار که وفات است نیبه مرگ است به ا یبلکه فقط اشاره ا ستیمرگ ن یبه معنا شهیموفات هجواب میدهند: 

من  یسیع یآنگاه خداوند فرمود ا کیمتوف یان یسیع ایاذ قال اهلل  )تمام و کمال گرفتن( از جانب خدا سبحان است

آنها  یاعتبار که هر دو نیبه ا شودیم دهیمانند مرگ وفات نام زیلذا رفع ن ؟مرده است یسیع ایآ دهمیتو را وفات م

.است فاءیمصداق است  

                                                           
 2ص یالکوران للشیخ الظهور عصر – 269ص  52بحار ج 20
 منتشر شده در جمیع سایت های عربی و فارسی و کانال های تلگرامی این جماعت 21
.التشریف بالمنن فی موتی حتى بلغهیس، فال المقد تیإلى ب توجّهیو  مثّلیو  قتلیأشهر  ةیثمان عاتقه على فیالس حملیبأهل الشرق ، و  تهیقبله رجل من أهل ب خرجیو  22

 139ص_التعریف بالفتن
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السالم از زمان  هیکه امام عل یالسالم است با رفع هیامام عل یکردن به وص میکه تسل یآن رفع ایآبعد احمد گوید: 

 والدتش آن را داشت متفاوت است؟

مرا دار حشیتوض یاست که تقاضا یزیچ نیا  

آنها  یآورندگان است( را برا مانیا نیآمده )او اول تیوص یرا که در انتها یو کالم دیحال شما برگرد جواب میدهند:

اتفاق  یکبر بتیدر زمان غ میاست که تسل نیمنظور ا کندیم تیآنها کفا یاتمام حجت برا یکه برا دیده حیتوض

افتد یم  

 وفات یعنی غیبت او ولی آنها این موضوع را در ک نمیکنند23.

احمد بصری دراینجا به صراحت اعالم میکند که کلمه وفات آمده در متن حدیث موسوم به وصیت24 به معنای 

تسلیم کرده اند در نتیجه امام زمان  وی غیبت کبری بوده است و حضرت امام زمان عج امامت را در غیبت کبری به

 کنونی ما احمد بصری میباشد نه حجت ابن الحسن عجل اهلل تعالی فرجه الشریف.

از شیعه هستند که بدین  بر بطالن این اعتقاد کافی است؛اگرچه اکثر اتباع این جریان فریب خوردگانو این خود 

 مطالب کفر آمیز آگاه نبوده و با احساسات خود تصمیماتی غلط گرفته اند.

 

                                                           
 49و در عربی ص71_70ص1ج_همگام با بنده صالح 23
 ی که وقت وفات امام زمان رسید آن امر امامت را به فرزندش تسلیم کند...زمان_151صالغیبه طوسی _...فَلْیُسَلِّمْهَا إَِلى ابِْنهِ أَوَّلِ اْلمُقَرَّبِینَ    فَإِذَا حََضرَتْهُ الْوَفَاة 24
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اعتقاد دارند امام زمان ج(نکته دیگری که اتباع برای توجیه آورده اند اینست که مقصود روایت برای کسانی است که 

 عج مرده است و فرزندش امام است در حالیکه ما امام زمان عج را به عنوان امام قبول داریم.

ی هر عاقل منصفی روشن نیز مانند توجیه گذشته از مباحث علمی تهی بوده و صرف توجیه بودن را برااین توجیه 

 گفت و به نقد آن پرداخت. است تا بتوان بر مبنای آن سخن میکند،چرا که هیچ بنیان علمی در آن پایه گذاری نشده

اما در است، و حجت الهی ندهظاهر ادعا داند امام زمان ز اما اصل و محمل کالم در این بخش اینست،اگرچه اتباع به

 ن جماعت ثابت میباشد.اعتقادات خود و البته امامشان این یک امری کامال غلط بوده و خالف این نکته نزد ای

ه در زمان حاضر امام شیعیان کبله!این جماعت اعتقاد دارند که امام زمان عج مرده )العیاذ باهلل(و احمد بصری است 

ه غیر از اسم ایشان که میباشد،در نتیجه امام زمان عج در مذهب و مکتب این جماعت هیچ جا و مکانی ندارند، ب

روایت بوده و مارقین  ان نکند اینها مصداق بارز همانصرفا نام تبلیغاتی برای معرفی خودشان است تا کسی گم

 عصر کنونی میباشند.

 به نمونه ای از عقاید این جماعت نسبت به فوت امام زمان عج دقت کنید: 

صاحب کتاب جامع االدله مینویسد: این روایاتی که شیخ طوسی در الغیبه خود نقل کرده است داللت دارد بر اینکه 

میمیرد به پا میخیزد...و این قیام بعد از موت همان مقتضی تشبیه قائم میباشد به صاحب قائم بعد از اینکه 
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 .25حمار)جناب عزیر(که خداوند اورا زنده کرد بعد از آنکه میرانده بود وی را

 
 

و اگر تمامی نکاتی که در این نوشته بیان شد را طرفی گذاشته و همین نکته را در سمت دیگر ترازوی عقل هر 

انسان منصفی قرار دهیم میبینیم که حقا این فرقه به ظاهر از امام زمان عج صحبت کرده و  خودرا مرید و مطیع 

 حضرت عج میدانند،لکن در واقعیت خالف آنرا اعتقاد داشت و قصد ترویج و تبلیغ آنرا داشته اند.

ریب خورده اند،به این فحضرت بوده و اگرچه گما اینکه بارها گفته شد عده کثیری از اتباع که از شیعیان مخلص 

 د حمل نمی کردند.مطالب آگاه نبوده و متوجه نیستند که اگر بودند لحظه ای نام این فرقه را بر دوش خو

یشان آورده اند بدون پاسخ نمانده االبته ناگفته نماند تمام این اعاهاو ادله ای که نسبت به رفع امام زمان عج یا موت 

 دش پاسخ داده شده است.درجای خوو کامال 

 : مارقنی و اتباع امحد بصریچهارم
 

نکته مهمی که پس از پاسخ به شبهات مطرح شده)از حیث سند و متن(از سوی اتباع حول روایت مذکور مقدمه: 

میتوان بیان داشت؛شباهت های خوارج عصر امیرالمومنین علیه السالم با اتباع)کسانی که با علم به کفریاتی که ذکر 
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شد و ذکر خواهد شد باز تبعیت از احمد اسماعیل را رها نکرده اند(این جریان میباشد که به حق این دو گروه نظیر 

 هم بوده و در چند شباهتی که ذکر شده است عقل نیز بدان حکم میکند.

 اره شده است.فت میشود اشدر ابتدا به معنای مارق پرداخته و سپس به چند ویژگی و شباهت که در این دو فرقه یا

 معنای مارق و تطبیق آن بر اتباع:

 در ابتدا به معنای لغوی مارق میپردازیم: 

و هم: عبد اهلل بن وهب، و   صلوا القتال من خلیفة رسول اهللمن دین اهلل و استح َمرَقُوا : هم الذینالمَارِقُونَ

ن أرض العراق على أربعة محرقوص بن زهیر البجلی المعروف بذی الثدیة. و تعرف تلک الوقعة بیوم النهروان و هی 

 عن الدین أی یجوزونه و یتعدونه. یَْمرُُقونَ فراسخ من بغداد. و

 2627"مَارِقٌ الرَّاغِبُ عَنْکُمْ "وَ فِی حَدِیِث وَصْفِ الْأَئِمَّةِ:

 "خالصه آن یعنی خارج از دین"

 خوارج،مارقین زمان امیرالمومنین علیه السالم 

از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم در توصیف خوارج   روایتی طوالنی در وصف حضرت امیر آمده که در ادامه 

 آمده است:

مِنْهُمْ فَإِنَّ لَکَ بِکُلِّ رَُجلٍ مِنْهُمْ شَفَاعَةً ِفی مِائَةِ أَْلفٍ ِمنْ شِیعَتِکَ فَقُلُْت یَا ...وَ الْقَاسِطِینَ وَ الْمَارِقِینَ فَمَنْ قَاتَلَکَ 

ارِبْهُمَا فَإِنَّ فِی  فَإَِذا فََعلَا ذَلِکَ فَحَرَسُولَ اللَّهِ فَمَِن النَّاکِثُونَ َقالَ طَلْحَةُ وَ الزُّبَیْرُ سَیُبَاِیعَانِکَ بِالِْحجَازِ وَ یَْنکُثَانِکَ بِالِْعرَاقِ 

قُوَن قَاَل أَصْحَابُ ِذی الثُّدَیَِّة وَ قِتَالِهِمَا طََهارَةً لِأَهْلِ الْأَرْضِ قُْلتُ فَمَنِ الَْقاسِطُونَ قَاَل مُعَاوِیَُة وَ أَصْحَابُهُ ُقلْتُ فَمَِن الْمَارِ 

مْیَةِ فَاقُْتلْهُمْ فَإِنَّ فِی قَتْلِهِْم َفرَجًا لِأَهْلِ الْأَرْضِ وَ عَذَاباً مُعَجَّلًا عَلَیْهِمْ وَ هُمْ یَمْرُُقونَ مِنَ الدِّینِ کََما یَْمرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّ

 28ذُخْرًا لَکَ عِنْدَ اللَِّه عَزَّ وَ جَلَّ یَْومَ الْقِیَامَة...

شدگان نبرد خواهى کرد. خارجدادگران و از دین شکنان، بىتو به زودى با پیمان»ه پیامبر خدا )ص( به من فرمود: 

 پس هر کس از آنان با تو نبرد کند تو در عوض یک تن از آنان، صد هزار نفر از شیعیان خود را شفاعت خواهى کرد.

                                                           
 من زیارة الجامعة الکبیرة.  26
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ر حجاز با تو بیعت کرده و دشکنان کیانند؟ فرمود: طلحه و زبیر، آن دو به زودى عرض کردم: اى پیامبر خدا! پیمان
و سبب پاکیزگى اهل زمین شکست، اگر چنین کردند با آنان پیکار کن، چرا که جنگ با آن ددر عراق آن را خواهند 

 عرض کردم: دادگران کیانند؟ فرمودند:« است.

ه که همانند بیرون آمدن تیر از شوندگان از دین کیانند؟ فرمود: یاران ذو الثدیمعاویه و افراد او. عرض کردم: خارج»
ن و کیفرى زودرس بر آنان و با آنان نیز بجنگ که با کشتار آنان گشایشى براى زمینیا روند.کمان از دین بیرون مى

 اى براى تو در پیشگاه خداوند متعال در روز رستاخیز خواهد شد.ذخیره

 اینهم تعبیری بس زیبا از نبی مکرم اسالم در مورد خوارج که به مارق تعبیر شده اند!

 

 است؟ ویژگی های خوارج چه بودهحال سؤال؟

 

داده شده و مورد به مورد با سند و مدرک بر جریان احمد بصری تطبیق  شده ویژگی خوارج اشاره  10در اینجا به 

 .29است

 عدم تعقل در مسائل دینی ویژگی اول:

 :امیر المومنین علیه السالم در حکمتی از دریای حکمت های خود میفرمایند حضرت مولی الموحدین

 30سُفََهاءُ الْأَحَْلام  أَخِفَّاءُ الَْهامِ وَ أَنْتُمْ مَعَاشِرُ

ردم و هرگز زیان شما را پدران، من که این فاجعه را به بار نیاوخردان، اى ناکسان و بىخردان، و بىشما اى بى
 .نخواستم

کت در این دنیا و در اینجا حضرت امیر  به بی فکری و نابخردی این جماعت اشاره میکنند که  سبب هال

 خسران در اخری میباشد.

 اهمیت یقین در و تعقل و خرد ورزی در مسائل دینی بقدری مهمی است که حضرت در جای دیگر میفرمایند

 31نوم على یقین خیر من صالة فی شک

                                                           
 .وگو با شفقنا، در گفتنبوی و علویالبالغه و سیره دکتر مصطفی دلشاد تهرانی، نویسنده و پژوهشگر برجسته نهجبرداشتی آزاد از  29
 80ص ق. 1414م، چاپ: اول، ق -شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البالغة )للصبحی صالح(  30
 97حکمت  31
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کرد( خوابیدن خواند و قرآن تالوت مىرا شنید که نماز شب مى 32و درود خدا بر او، فرمود: )صداى مردى از حروراء

 با یقین، برتر از نمازگزاردن با شک و تردید است.(همراه 

 که باز میبینیم در اینجا روی سخن حضرت با خوارجی است که در بی عقلی و نابخردی به حد اعلی رسیده بودند.

 

ایضا اتباع احمد بصری نیز در این ویژگی ها دست کمی از خوراج نداشته و دقیقا متناسب با این جریان و نعل بالنعل 

 ن مسیر حرکت کرده اند؛دلیلش واضح است!ای

لکن آنقدر این اتباع احمد ادعا دارند که شیعه مولی امیرالمومنین هستند  و به حضرات معصومین ارادت دارند،

 جماعت نابخرد و بی تفکر هستند که بدون هرگونه نحقیقی در رابطه با این جریان انحرافی به ایشان پیوسته اند.

لی بر جهالت این فرقه است اما خواننده محترم خود قضاوت کند شخصی که خودرا شیعه صدها دلیل واضح عق

و یا کسی که خودرا مسلمان شیعه بنامد چگونه به  33امیرالمومنین بنامد آیا ایشان را خاسر و هالک)العیاذ باهلل( مینامد

ویا کسی که خودرا از فرزندان امام حسین علیه السالم مینامد چگونه ایشان را  34پیامبر خود تهمت بیسوادی میزند

 .35مشرک میخواند

حال کسی که واقعا شیعه حضرت امیر باشد چگونه ممکن است بدون قصد و غرض به جبهه ای برود که گمان 

؛این دلیلی ندارد اال 36خاسر میباشندمیکند جبهه امام زمان عج است لکن در واقع جبهه و حزب شیطان بوده که 

 اینکه آن شخص بدون هرگونه تعقل و تفکری،کامال نابخردانه به این فرقه انحرافی بپردازد.

 

 عدم بصیرت ویژگی دوم:

أَ لَمْ تَقُولُوا عِنْدَ رَفْعِهُِم اْلمَصَاحَِف حِیلًَة وَ غِیلًَة وَ  حضرت امیر علیه السالم در خطبه ای خطاب به خوراج میفرمایند:

ْأیُ الْقَبُولُ مِنْهُمْ وَ التَّنْفِیسُ عَنْهُمْ مَکْراً وَ خَدِیعَة إِخَْوانُنَا وَ أَهْلُ َدعْوَتِنَا اسْتَقَالُونَا َو اسْتَرَاحُوا إِلَى کِتَابِ اللَِّه سُبْحَانَهُ فَالرَّ

لُهُ رَحْمٌَة وَ آخِرُهُ نَدَامَةٌ فَأَقِیمُوا عَلَى شَأْنِکُمْ وَ الْزَُموا َطرِیقَتَکُمْ وَ فَقُلْتُ لَکُمْ هَذَا أَْمرٌ ظَاِهرُهُ إِیَمانٌ وَ بَاطِنُهُ عُدْوَانٌ وَ أَوَّ

قَدْ  قَدْ کَانَتْ هَذِهِ الْفَعْلَةُ وَ عَضُّوا عََلى الْجَِهادِ بَنَوَاجِذِکُمْ َو لَا تَلْتَفِتُوا إِلَى نَاعِقٍ نَعَقَ إِنْ ُأِجیبَ أَضَلَّ وَ إِنْ تُرِکَ ذَلَّ وَ

                                                           
بود که در جنگ « ن ادنهغروة اب» آن شخص واى نزدیک کوفه که گروه منحرف خوارج آنجا را براى پیکار با امام علیه السّالم انتخاب کرده بودند ( حروراء، دهکده1)  32

 نهروان کشته شد.

 33 109سؤال_جلد سوم_متشابهات
 193ص_عقائداالسالم 34
 108ص_4جلد_متشابهات 35
 19آیه_سوره مجادله 36



 
33 

 

هَا وَ وَ اللَّهِ ِإنْ جِئْتُهَا إِنِّی لَلْمُحِقُّ الَّذِی رَأَیْتُکُمْ أَعْطَیْتُمُوهَا وَ اللَِّه لَئِنْ َأبَیْتُهَا مَا وَجَبَتْ عَلَیَّ فَِریضَتَُها َو لَا حَمَّلَنِی اللَُّه ذَنْبَ

 تُهُ فَلَقَدْ کُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِنَّ الْقَتْلَ لَیَدُورُ عَلَى الْآباءِ وَ الْأَبْنَاء.یُتَّبَعُ وَ إِنَّ الْکَِتابَ لَمَعِی مَا َفارَْقتُهُ مُذْ صَحِبْ

ها را ر و فریب کارى قرآنهاى پیروزى ما، با حیله و نیرنگ، و مکآنگاه که شامیان در گرما گرم جنگ، و در لحظه
 بر سر نیزه بلند کردند شماها نگفتید که:

اضى به حاکمیّت کتاب خدا رخواهند از خطاى آنان بگذریم. و برادران ما و هم آیین ما هستند؟ از ما مىشامیان، »
 ه شما گفتم که:بامّا من « اند، نظر ما این است که حرفشان را قبول کنیم و از آنان دست برداریم؟شده

ن پشیمانى است، پس در مت و پایان آاین توطئه، ظاهرش ایمان و باطن آن دشمنى و کینه توزى است، آغاز آن رح
نگ دندان بر دندان فشارید، جاید منحرف نشوید، و در همین حال به مبارزه ادامه دهید، و از راهى که در پیش گرفته

اند، و اگر رها گردند خوار و ذلیل شوند، و به نداى ندا دهند اى گوش ندهید، زیرا اگر پاسخ داده شوند گمراه کننده
 چنین بود. که همواره

تید سوگند به خدا! اگر از آن هاى شامیان گردن نهادید، و حکمیّت را پذیرفامّا دریغ! شماها را دیدم که به خواسته
 افزود.آمدهاى آن نبودم، و خدا گناه آن را در پرونده من نمىزدم مسئول پىسرباز مى

ر پیروى بودم زیرا قرآن با من است، از آن هنگام که پذیرفتم به این کار سزاوابه خدا سوگند! اگر هم حکمّیت را مى
 37یار قرآن گشتم از آن جدا نشدم.

لمه شخصی احمق کعدم بصیرت یکی از مهمترین اوصافی است که میتوان برای انسانی جاهل،متکبر و در یک  

اند لکن اگر موریانه به شما  بکار برد؛مثال اگر گرگی به شما حمله کند و شما مقابله کنید اینرا شجاعت معنا کرده

هسته شروع بکار میکند اما حتی با اینکه آهسته آ حمله کند اصال معلوم نمیشود و در طی مدت شمارا نابود میسازد

 تمامی بنیان شمارا می َجوَد؛مقابله با موریانه ها نیاز به بصیرت دارد.

به گمان خود موریانه  وخوارج از این صفت کامال تهی و متوجه نشدند کار های معاویه حیله ای بیش نبوده است 

گشت داشتند و نه زور و توان حدی بر اینها فشار آورد که نه روی بازصفت هارا برادر خود خواندند که نتیجه اش به 

 شتن آن بکند.دشمنی با معاویه،فلذا این صفت یکی از مهمترین اوصافی است که هرکسی باید سعی در دا

 تطبیق با اتباع:

 اتباع احمد نیز بالتبع از این قاعده مستثنی نیستند!
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قرآنی است که از دور به ما چهره یک برادر و مسلمان را نشان میدهد  مَثل بعضی کلمات  احمد بصری مَثل همان

و  در وهله اول عده ای گمان میکنند که وی جون از امام زمان حرف میزند خوب است و به سرعت محو او میشوند 

را از بین و در ادامه زمانیکه ادعاهای احمد زیاد و زیاد تر میشود و مانند موریانه بنیان اعتقادی طرف مقابل 

 میبرد،آنجاست که بصیرت خودرا نمایان میکند!

کسی که بصیرت داشته باشد در وهله اول جذب نمی شود اما حتی زمانیکه متوجه شود کامال بر میگردد اما اتباع 

به احمد دقیقا کسانی هستند که غالبا یا از روی بی بصیرتی در دام این فرقه افتاده و جذب شده اند و یا حتی متوجه 

ناحق بودن این فرقه شده اند اما از روی هوا و هوس و شهرت طلبی و...باز در این فرقه مانده و دست از تبلیغ های 

 ضاله خود بر نمیدارند.

 

 

 تعصب و سرسخت ویژگی سوم:

مقابل شتند این بود که در یکی دیگر از شاخصه هایی که خوارج و مارقین زمان حضرت امیرالمومنین علیه السالم دا

گمراهی سوق  وکلمات حضرت لجاجت به خرج داده و با سرسختی کردن و تهدید حضرت خودرا به چاه ضاللت 

 دادند.

 حضرت علیه السالم در خطبه ای میفرمایند:

 ...لُْعصَاةیَن الْجُفَاةِ َو الْمُنَابِذِینَ اأَمٌْر فَأَبَیْتُمْ عَلَیَّ إِبَاءَ الْمُخَالِفِ  لَوْ کَانَ یُطَاُع لِقَصِیرٍ 

من رأى و فرمان خود را نسبت به حکمیّت به شما گفتم، و نظر خالص خود را در اختیار شما گذاردم. )اى کاش که 
ولى شما همانند مخالفانى ستمکار، و پیمان شکنانى نافرمان، از پذیرش آن  38شد(از قصیر پسر سعد اطاعت مى

 39.سرباز زدید
این گروه خبیث پی برد که چگونه مقابل امام زمان خود ایستاده و دست به بی  در اینجا میتوان به لجاجت و رذالت

 ادبی زده اند.

تطبیق با اتباع: شاید بتوان این شاخصه را در هر فرقه ای دید،در کل فرقه ها بعد از جذب شخص مورد نظر و 
کلماتی که وی را از این فرقه باز شستشوی کامل ذهنی قربانی،سری مطالبی را به او القا میکنند که وی در برابر 

                                                           
منع کرد، امّا به او حرف گوش نداد و به « باءز» بود و او را از ازدواج با ملکه الجزیره« جذیمه» از مشاوران مخصوص« قصیر پسر سعد» ( ضرب المثل است، شخصى بنام1)  38

 «تاریخ طبرى» شنید.گفت اى کاش حرف مرا مىدست آن زن کشته شد، که قصیر از آن پس مى
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 میدارد جبهه گرفته و اصال فکر نکند.
 باید به طور خالصه گفت که فرقه فکر کردن را از افرادش میگیرد تا نتوانند به حقیقت فرقه پی ببرند.

 ه این جریان نمیکنند باتباع احمد نیز همینطور دقیقا مقابل کلمات علمی گارد گرفته و هیچگونه تفکری نسبت 
و به اصطالح رستگار شدی  و در کل به همه اینها گفته میشود و یا القا میشود که وقتی شما این مطالب را گرفتی

طالب یک ذهن تروریستی و ما گوش به حرفشان نده؛این بقیه دشمنان و مانع راه تو هستند پس از سر راه بردار و ی
 کامال بسته و افراطی تحویل جامعه میدهد.

 
ا دیده باشد خود متوجه هرکسی که ذره تحقیقی نسبت به این جریان داشته باشد و یا یکبار یکی از این جماعت ر

ند و در باالتر گفته ا گوش نمیدهاین نکته میشود که ایشان کامال دارای یک ذهن بسته بوده و به هیچ حرف شم
 شد این یکی از پایه های فرقه است که قربانی خودرا در بن بست فکری قرار دهد.

 ویژگی چهارم: عدم فهم صحیح از دین

خود بیانگر این ادعا  می توان به صراحت گفت که خوارج یکی از جاهل ترین موجودات روی زمین بودند که تاریخ
 است.

ن خود سررشته انحرافی بود ند که فقط به قرآن تمسک کرده و عترت را از آن جدا کرده بودند و ایایشان کسانی بود
 که همه ایشان را به آتش جهنم هدایت کرد.

 حضرت امیر در وصف این صفت این جماعت میفرمایند:

 «ال حکم إال هلل»[ فی الخوارج لما سمع قولهم و من کالم له ع ]للخوارج

لَّا لِلَّهِ وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِْن أَمِیرٍ کَلِمَُة حَقٍّ یُرَاُد بِهَا بَاِطلٌ نَعَمْ إِنَّهُ لَا ُحکْمَ إِلَّا لِلَِّه وَ لَِکنَّ هَؤُلَاِء یَقُوُلونَ لَا إِمْرَةَ إِقَالَ ع: 

ءُ وَ یُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ وَ هَا الْکَافُِر وَ ُیبَلِّغُ اللَّهُ فِیهَا الْأَجَلَ وَ یُجْمَعُ بِِه الْفَیْبَرٍّ أَوْ فَاجٍِر یَعْمَُل فِی إِمْرَتِهِ الُْمؤْمِنُ وَ یَسْتَمْتِعُ فِی

 تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَ یُْؤخَذُ بِهِ لِلضَّعِیفِ مِنَ الَْقوِیِّ حَتَّى یَسَْترِیَح بَرٌّ وَ ُیسْتَرَاحَ مِْن َفاجِرٍ 

گویند ن اراده باطل شد! آرى درست است، فرمانى جز فرمان خدا نیست، ولى اینها مىسخن حقّى است، که از آ

زمامدارى جز براى خدا نیست، در حالى که مردم به زمامدارى نیک یا بد، نیازمندند، تا مؤمنان در سایه حکومت، به 

به وسیله حکومت بیت المال  کار خود مشغول و کافران هم بهرمند شوند، و مردم در استقرار حکومت، زندگى کنند،
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ها أمن و امان، و حقّ ضعیفان از نیرومندان توان مبارزه کرد.جادّهگردد و به کمک آن با دشمنان مىجمع آورى مى

 40باشند.شود، نیکوکاران در رفاه و از دست بدکاران، در امان مىگرفته مى

 

 

ند و به ندرت میتوان کسی را باع احمد در آن نمونه هستتطبیق با اتباع: این دقیقا شعاری است و مبنایی است که ات

 یافت که در حد اعلی برداشت های غلط از دین کند.

 اتباع احمد است که گمان شعر ال حکم اال هلل خوارج در هزار و اندی سال پیش دقیقا مطابق با  شعار حاکمیة هلل

 میکنند مردم هیچکاره بوده و خودش همه کاره است.

ورد زیرا که یکی از اصول آاز دین در این فرقه انحرافی به حدی است که شاید نتوان آنهارا به حساب  برداشت غلط

 تشکیل این فرقه بر همین اصل برداشت های کفرآمیز و بدعتی در دین بنا شده است.

کریم و  به فرض غلط خویش آمده است در آنجا از آیات قرآنکه «المتشابهات»احمد بصری کتابی دارد به نام  

هر کدام که 43و تناقضاتی42و توهین ها41روایات،متشابهات قرآنی را حل کند،در این کتاب پر است از مطالب کفرآمیز

 برداشت هایی کامال غلط از آیات قرآن و بعضا روایات اهل بیت علیهم السالم میباشد.

لط از دین را به مردم  جریان فهمی غواین تنها چند نمونه از صدها موردی است که احمد بصری و سردمداران این 

 و قربانی های خود معرفی میکنند.

 

 باطلجنگجو لکن در راه :ویژگی پنجم

بگیرد و بدان اعتقادات  خوارج و نه تنها این گروه بلکه هر فرقه ای که از مسیر حق و اسالم ناب محمدی فاصله

قیده فاسدی که داشته اند ع فرد هم باشد باز به علت دیگر پایبند نباشد ولو در مسیر خودش بهترین و معتقد ترین 

 هیچ سودی نصیب ایشان نمی گردد.

                                                           
 40خطبه 40
   106ص_جلدچهام_مانند جهنمی دانستن حضرت یونس 41
 توهین به پیامبر و امام حسین و امیرالمومنین علیهم السالم که سابقا گذشت 42
 ت(و در جای دیگر کتاب خودرا بدون هرگونه شرکی معرفی میکند)متشابها11ص_2ج_وی ادعا دارد امام حسین مشرک بوده)متشابهات 43

 (108ص_4ج
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ت تروریستی و تکفیری و تاریخ ثابت کرده است که این بن بست های فکری کما اینکه باالتر گفته شد به تفکرا

 ختم میشود و افراد هر فرقه مانند یک بمب سیار واقعا خطرناک هستند.

 آمده است:در نهج البالغه 

 بسُیُوفُکُمْ عََلى عَوَاتِقِکُْم تَضَعُونََها مَوَاضِعَ الْبُرِْء وَ السُّقِْم وَ تَخْلُِطونَ مَنْ أَذْنَبَ بِمَنْ لَمْ یُذْنِ

گناه را به هم مخلوط کرده همه را یکى آورید و گناهکار و بىشمشیرها را بر گردن نهاده، کور کورانه فرود مى

 44پندارید؟مى

این خاصیت هر فرقه باطلی میباشد که بعد از جذب شدن به فرقه  برای آن فرقه حتی جانشان را هم میگذراند و و  

 لکن اگر کشته شوند در راه باطل  و بر مسیر ضاللت مرده اند.

 تطبیق اتباع احمد:در میان اتباع احمد هم این روحیه دیده شه و حتی یکبار در عراق دست به حمله ای تروریستی

 .45زدند که توسط نیروی نظامی آن کشور سرکوب شد

آن است از این  و حتی در زمان فعلی هم بعضا بعضی حرکات و برنامه ریزی هایی که تفکری تروریستی پشت

 جماعت دیده شده است.

                                                           
 127خطبه 44
 ظامی سرکوب شد.وسط نیروهای نکه در نتیجه ت گناهیعراق و مردم ب سیاز پل یدر بصره و به شهادت رساندن جمع  2008در سال  یخروج و شورش فرقه احمدبصر 45
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می ایندو تنها نمونه ای از تفکرات خوفناک این جماعت است که در باره مخالفین خود چنین نقشه های سخیفی 

کشند و قصد کشتن  و حتی تکه تکه کردن ایشان را میکنند و شبها با خیال آنکه فردا همه اینهارا میکشند سر بر 

 روی زمین گذاشته و صدها افکار شوم دیگر در سر میپرورانند.
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 ویژگی ششم: خود برتربینی

 یکی دیگر از شاخصه های خوارج خصلت خود پسندی و خود برتر بینی بود.

ه علت عبادت های بی ببدین منظور که ایشان حتی زشت ترین کار خودرا به بهترین وجه تشبیه و توجیه کرده و این 

 ثمری بود که به درازا انجام داده بودند و ایشان را متکبر و خود پسند کرده بود.

 آیه قرآن میفرماید:

کهف  ونَ صُنْعًاالْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَهُمْ یَحْسَبُونَ َأنَّهُمْ یُحْسِنُ نَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ ِفیلَّذِیا اقُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُم بِالْأَخْسَرِینَ َأعْمَالً 

104_103 

 دنیا زندگی در شهایشانتال که آنهاهستند؟ کسانی چه کارها، در( مردم) زیانکارترین که دهیم خبر شما به آیا»: بگو

 .دهندمی انجام نیک کار پندارندمی حال، این با شده؛( نابود و) گم

 حضرت امیر علیه السالم در ذیل این آیه فرمودند:

نِ کُهَیْلٍ عَْن أَبِی قب، المناقب البن شهرآشوب تَفْسِیرُ الْقُشَیْرِیِّ وَ إِبَانَةُ الُْعکْبَِریِّ عَنْ سُفْیَانَ عَِن الْأَعْمَشِ عَنْ سَلَمَةَ بْ
أَعْمالًا َفقَالَ ع إِنَّهُمْ أَهْلُ َحرُورَاءَ  هَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالْأَخْسَرِینَ الْکَوَّاءِ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ قَوْلِِه تَعَالَىأَنَّهُ سَأَلَ ابْنُ  الطُّفَیْلِ
 46...ثُمَّ قَال

 میباشند... 47از حضرت در رابطه با این آیه سؤال شد وحضرت جواب دادند اینها)زیانکارترین مردمان و...(اهل حروراء

تطبیق اتباع احمد:یکی از مهمترین شاخصه هایی که یک فرقه مخصوصا فرقه احمد بصری دارد القای برتری کاذب 
 به اتباع خود میباشد تا ایشان گمان کنند واقعا فی المثل در جای مهمی میباشند و یا کارمهمی انجام داده اند.

 
 فرشتگان مقابل در خداوند که امتی»مینامد،ویا در جایی دیگر آنان را وی اتباع خودرا افتخار پیامبران و فرستادگان

 آن آرزوی فرستادگان تمام که امتی کرد خواهد مباهات آن به خلقشو بهترین اولیائش و فرستادگان و پیامبران و
 48 «.کردند را
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خروجشان از صراط و و یا در ادامه میگوید شیطان فقط به شما مشغول است بعلت اینکه دیگر مردمان بخاطر 
 .49والیت،کار شیطان نسبت به خودشان را خاتمه داده اند

 باشد.و این تنها چند مورد از خودبرتر بینی و کوچک شماری بقیه توسط این فرقه انحرافی می

 تداوم تفکر انحراف  ویژگی هفتم:

میباشد هنوز «مارق»که همان مسلما خوارج اگرجه اسمش هم اکنون دیگر طرفداری ندارد اما خصلت اصلی اینان 
 ی تمام پیدا کرده است.هم داوطلب و مرید و طرفدار دارد واین وصف در طول سالیان سال موصوف خودرا به زیبای

 حضرت در اینباره میفرمایند:

 کَلَّا وَ اللَّهِ إِنَّهُمْ نُطَفٌ فِی أَصَْلابِ الرَِّجالِ وَ قََرارَاتِ النَِّساء

هجرى شخصى گفت، اى امیر المؤمنین علیه السّالم! خوارج همه نابود شدند.  38رج، در سال در پایان جنگ با خوا

هایى در پشت پدران و رحم مادران وجود خواهند داشت، هر گاه که شاخى فرمود:نه، سوگند به خدا هرگز! آنها نطفه

 50دهند.مىگردد تا اینکه آخرینشان به راهزنى و دزدى تن در از آنان سر برآورد قطع مى

تطبیق اتباع احمد:مسلما مبانی ادعایی احمد بصری ریشه در فرقه هایی دارد که قبل از وی بوده است و این فرقه 

همان مطالب را با ساماندهی جدید و اضافات دیگری آورده است؛فرقه هایی همچون بهائیت،وهابیت،صوفیه و 

 قه انحرافی مباشد.بعضی عرفان های نوظهور همه و همه تشکیل دهنده این فر

 این دقیقا مصداق کالم موال میباشد که تاکید کردند که خوارج از بین نمی روند!

م نیز پیش بینی مارقی بله!هزار سال پیش حضرت رسول پیش بینی عده ای مارق را کردند و امام صادق علیه السال

ری باشد گرفته و دقیقا احمد اسماعیل بصدیگر که باز در طول تاریخ چند صد ساله مصداق اتم و اکمل خودرا که 

 منطبق بر این جریان انحرافی و تروریستی میباشد.

حتی در عصر کنونی هم  خوارج کسانی بودند که با حماقت و رذالت و خباثتی که داشتند دست به جرایمی زدند که

که معلوم نیست هدف هاب  یباشداین چنین اعمال واقعا شاذ و نادر است؛و این مسلما ادامه راه اتباع احمدبصری م

 .و تروریستی بعدی ایشان چیست تکفیری

 ویژگی هشتم: قوم ثمود 

 در وصف خوارج آمده است که مانند قوم ثمود از هدایت دور شده اند.
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 حضرت در حدیثی میفرمایند:

هَمُّوا بِاللِّحَاقِ بِالَْخوَارِجِ وَ  عِلْمَ َأحْوَاِل قَْومٍ مِنْ جُنْدِ الُْکوفَِة قَدْ وَ مِنْ کَلَامٍ لَهُ ع: وَ قَدْ أَرْسََل َرجُلًا مِْن أَصْحَابِهِ َیعْلَمُ لَهُ 

 رَّجُلُ بَلْ ظَعَنُوا َیا أَمِیرَمِنُوا فََقطَنُوا أَْم جَبَنُوا فََظعَنُوا فَقَاَل الأَکَانُوا عََلى َخوْفٍ مِنْهُ ع فَلَمَّا عَادَ إِلَیْهِ الرَّجُُل قَالَ لَهُ َأ 

 الْمُؤْمِنِینَ فَقَاَل ع

لَقَدْ نَدِمُوا عَلَى مَا َکانَ مِنْهُمْ إِنَّ  الْأَسِنَّةُ إِلَیْهِمْ َو صُبَّتِ السُّیُوفُ عَلَى هَامَاتِهِمْ کَما بَعِدَتْ ثَمُوُد أَمَا لَْو أُشْرِعَتِ بُعْداً لَهُمْ
فِی  مَِن اْلهُدَى وَ ارْتِکَاسِهِمْ عَْنهُمْ فَحَسْبُهُْم بِخُرُوجِهِمْغَداً مُتَبَرِّئٌ مِنْهُمْ وَ مُتَخَلٍوَ ُهوَ  الشَّیْطَانَ الْیَْومَ قَدِ اسْتَفَلَّهُمْ
 51.فِی التِّیه عَنِ الْحَقِّ وَ جِمَاحِهِمْ الضَّلَاِل وَ الْعَمَى وَ صَدِّهِمْ

قصد ملحق شدن به  روهى از کوفیان کههجرى در آستانه جنگ نهروان امام فردى را فرستاد تا گ 38)در سال 
دند؟ یا ترسیدند و فرار کردند، ایمن شدند و بر جاى مان»لشکر خوارج را داشتند و ترسناک بودند بپاید، از او پرسید 

 فرمود:(« ترسیدند و به خوارج پیوستند»مرد گفت 

ود و شمشیرها بر سرشان آنان راست شها به سوى از رحمت خدا دور باشند چونان قوم ثمود، آگاه باشید! اگر نیزه
، و فردا از آنها بیزارى فرود آید، از گذشته خود پشیمان خواهند شد، امروز شیطان آنها را به تفرقه دعوت کرد

ند و در گمراهى و کورى جوید، و از آنها کنار خواهد کشید. همین ننگ آنان را کافى است که از هدایت گریختمى
 بستند، و در حیرت و سرگردانى ماندند. فرو رفتند، راه حق را

ی خوب مانند امام زمان،انتظار تطبیق با اتباع احمدبصری: اتباع احمد بصری هم غالبا کسانی هستند که با انگیزه های

کمر به شکستن کمر  و کال روحیه منتظر بودن یا هرچه دیگر جذب این فرقه شدن که فی الحال هر یک از آنها

 شیعه بسته اند.

ی است که به وفور میتوان اکما اینکه در خود روایت آمده است شیطان ایشان را به تفرقه دعوت میکند و این نکته 

در احکام با ادله ای سست  در این فرقه پیدا کرد؛از رد و توهین به فقهاء و مجتهدین شیعه تا نسخ و بدعت گذاری

د؛تمام اینها تفرقه هایی کر به کذب این جریان پی می برتر از خانه عنکبوت که حقیقتا هر صاحب عقلی با کمی تف

 نمایش گذاشته است. است که این جماعت را با شیعه اثنی عشری متمایز کرده و چهره واقعی این جریان را به

ده واز این جماعت بیزاری می نکته حائز اهمیت اینست که در ادامه آمده است شیطان نیز اینهارا به حال خود رها کر

اد اگرچه که تا کنون نیز ید که میتوان در مورد فرقه احمد بصری اینرا یک نوع پیش بینی و خبر دهی احتمال دجو

 این فرقه شده است.فضاحت های کثیر اینها باعث سست شدن 
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 کفر و شرکویژگی نهم: 

ینه و حمق و جهالتی مسلما با این اوصافی که از خوارج بیان شد و گفته شد که به چه حد  این جماعت با حقد و ک

 که داشتند حضرت امیرالمومنین علیه السالم را اذیت وآزار دادند و منکر حضرتش شدند.

 ببینیم نظر حضرت امام باقر علیه السالم نسبت به این جهالئیکه خسر الدنیا و اآلخرة شدند:

َقالَ: َدخَلْتُ عَلَى أَبِی جَعَْفرٍ ع وَ عِنْدَهُ رَجٌُل فَلَمَّا قَعَدْتُ قَاَم الرَّجُلُ عَنْهُ عَنِ الْخَطَّابِ بْنِ مَسْلَمََة َو أَبَانٍ عَنِ الُْفضَیْلِ 

 52قُلُْت کَافٌِر قَالَ إِی وَ اللَِّه مُشْرِکٌ. فَخَرَجَ فَقَاَل لِی َیا فُضَیْلُ مَا َهذَا عِنْدَکَ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَاَل َحرُورِیٌ

 به امام و رفت و برخاست م،اونشست چون و بود او خدمت مردى و رفتم السّالم علیه باقر امام نزد:گویدمى«فضیل»

 کافر او: کردم رضع.بود حرورى:؟فرمودداشت مذهبى چه:کردم بود؟عرض کسى چه این!فضیل اى:فرمود من

 است. مشرک او سوگند،که خدا به آرى:؟فرموداست

 مشرک نامیده شده اند.در اینجا میبینیم که ایشان نه تنها کافر بلکه 

و کما اینکه در روایت سیزده  تطبیق با اتباع احمد بصری: مسلما اتباع احمد بصری نیز از این قاعده مستثنا نیستند

 د آمده است:شامامی بودن آمده است ایشان کافر میباشند کما اینکه در روایتی دیگر که قبال اشاره 

ة بعد نبینا )صلّی اهلل علیه وآله( اثنا عشر نجباء مفهمون، من نقص منهم واحدا قال أبو عبد اهلل )علیه السالم(: األئم 

 وزاد فیهم واحدا خرج من دین اهلل ولم یکن من والیتنا علی شئ
ائمه بعد از پیغمبر ما محمد)صلّی اهلل علیه وآله( دوازده تن هستند که جملگی برگزیده ومرتبط با فهم الهی 

ز آنها را کم کند یا یک تن بر آنها اضافه کند از دین خارج گشته واز والیت ما بهرمند هستند.پس هرکسی که یکی ا

 53.نمی گردد

ین جماعت در جایی چنین و این نصی صریح درباره این جماعت است،البته شاید سوالی ایجاد گردد که آیا واقعا ا

 ها مختصرا اشاره خواهد شد.در ادامه بدین هکامامی هستند یا خیر  24ادعایی داشته اند که سیزده امامی و البته 

 دهم بودنش:زادعای احمد بصری در رابطه با امام سی

مفترض »برای خود یکسری عناوینی می آورد که یکی از آنها « 54متشابهات»وی در کتاب معروف خود به نام _1

 بودن ویا همان واجب االطاعة بودن خودش میباشد.«الطاعة

                                                           
 387ص ؛ 2ج ؛( اإلسالمیة - ط) فیالکا ق. 1407 تهران، چاپ: چهارم، -إلسالمیة( ا -کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی )ط  52
 لبنان-روتیب – عیللطباعة والنشر والتوز دیدار المف -233ص-دیمف خیش-اإلختصاص 53
 144پاسخ به سؤال _46صفحه_جلد چهارم_متشابهات 54
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ادعای امام مفترض الطاعه بودن می کند نمیتواند منکر آن شود که قائل به سیزده امام و مسلما میدانیم کسی که 

بیشتر نیست،حتی اگر بدان معتقد نباشد)فرض محال(باز از این جمله خالف آن ثابت است و به هر حال وی در یکی 

 از ایندو  مورد اشتباه کرده است.

 
 

 
 
 
 
 

چنانچه در  شودیاز امامان حساب م نیوهمچن نییاول از مهد یمهد»وی در جای دیگر نیز مدعی شده است_2

که این خود حاکی از ادعای « 55وفاطمه شمرده است موجود است یکه أئمه را دوازده نفر از فرزندان عل یاتیروا

 سیزده امامی بودن این جماعت است.

                                                           
 158سؤال_73ص_همان 55
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که برای اطاله کالم بدان پرداخته نشد(احمد صریحا شاید ایراد گرفته شود در ایندو مورد)البته بیشار از این میباشد 
نگفته است که امام سیزدهم داریم و این حرف از صادر نگشته است؛در جواب باید گفت احمد کتب اتباع خودش را 

تایید کرده است و بدین معناست که حرف آنان حرف احمد میباشد،فلذا به عنوان نمونه  موردی هم از کتب اتباع 
واهد شد.وی ارائه خ  

تایید کتب اتباع توسط احمد بصری_1  
و من در این کتاب مختصر نمی خواهم إشتباهات کسانی که در مورد امام وی در یکی از بیانیه های خود میگوید: 

( در حوزه امام مهدی این امر را عهده دار هستند و إن شاءاهلل  مهدی کتاب نوشته اند را بگویم، و برادران انصار
بیان این حقیقت به طور مفصل خواهند بود . و من تمام کسانی را که درباره ی امام مهدیمتصدی   

الرد ( و )الرد القاصم)ب کتاب می نویسند را نصیحت می کنم که کتابهای أنصار را بخوانند که از جمله آنها کتا
( رقنده مشطلوع کن( و )یمانی موعود حجت خدا( و )بالغ المبین( و )نور المبین( و )الحاسم  
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5 6  و )دابة االرض( است

 
 
 
 

 تصریح اتباع به سیزده امامی بودن_2

احمد قائم مهدی تسلی »عالء سالم که یکی از مهمترین افراد در این جریان میباشد در کتاب خودش با عنوان

می در طی نوشته های خودش در قسمت یازدهم بحثی تیتر آن قسمت را اینگونه «دهنده و منجی عالم بشریت

 57«قائم احمد آن سیزدهم از بیست و چهار امام است»آورد

                                                           
 29و در عربی صفحه 36صفحه_فارسی_بیانیه نصیحتی به طلبه های حوزه های علمیه 56
 49ص_تیعالم بشر یدهنده و منج یتسل یاحمد قائم مهد  57
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 و همین چند مورد کافی است برای کسی که به غلط گمان کند این جریان معتثد به بیش از دوازده امام نمیباشند.

 

 علیه السالم ویژگی دهم: جسارت به امیرالمؤمنین

 

ٍء بُ مِنْ رََقبَتِکَ أَبَداً فَقَالَ َو أَیُّ شَیْحَتَّى أَنْظُرَ فِی هَذَا الْحَدِیثِ فَقُْلتُ لَهُ قَدْ وَ اللَّهِ أَْلزَمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَقَبَتَکَ شَیْئًا لَا یَذْهَ

ِإخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ قَدْ َعرَفْنَاهُ وَ النَّصِیحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِینَ مَْن مُسْلِمٍ  -ذَلِکَ فَقُلْتُ لَُه ثَلَاٌث لَا یُغِلُّ عَلَْیهِنَّ قَلُْب امْرِئٍ

مَنْ َلا مُعَاوِیَُة بْنُ أَبِی سُفَْیانَ وَ َیزِیدُ بْنُ مُعَاِویَةَ وَ مَرْوَاُن بْنُ الْحَکَمِ وَ کُلُّ  -هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ الَّذِیَن یَجِبُ َعلَیْنَا َنصِیحَتُهُمْ

مُْرِجئٌ یَقُوُل مَنْ لَمْ یُصَلِّ وَ لَمْ  -عَةِتَجُوزُ شَهَادَتُهُ عِنْدَنَا وَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُْم وَ َقوْلُهُ وَ اللُّزُومُ ِلجَمَاعَتِهِمْ فَأَیُّ الْجََما

أَوْ قَدَرِیٌّ یَُقولُ َلا َیکُونُ مَا  58أُمَّهُ َفهُوَ عََلى إِیمَاِن جَبْرَئِیلَ وَ مِیَکائِیلَیَصُمْ وَ لَْم یَغْتَسِْل مِنْ جََنابَةٍ وَ هَدَمَ الْکَعْبَةَ وَ نَکََح 

 شَاءَ اللَُّه عَزَّ وَ جَلَّ َو یَُکونُ مَا شَاءَ إِبْلِیس

                                                           
الکوفة کانت مجمع الخوارج تسمى بالحر وراء و ب( المرجئ من یقول بان االیمان ال یضر معه معصیة و القدرى من یقول بالتفویض و الحروریّ الخارجى، منصوب الى قریة 2)  58

 الجهمى أصحاب جهم بن صفوان.
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 .59یَتَبَرَّأُ مِنْ َعلِیِّ بْنِ أَِبی طَالِبٍ وَ شَهِدَ عَلَیْهِ ِبالْکُفْر أَوْ حَرُورِیٌ

 

 

 :سه چیز است که دل مرد مسلمان در آن دغلى روا نداردصادق علیه السالم: . . . امام
 .اخالص در کردار براى خدا-1

 .مسلمین ائمهخیراندیشى براى -2
نها است مؤمنان برادرند همراهى با جماعت مسلمانان،زیرا دعوتشان فراگیر است براى هر کس که در پشت سر آ-3

یکى اخالص عمل براى  ...و متحد و کوچکترین آنها براى اجراى پیمانشان کوشا است و خونشان برابرند و یکپارچه

اى که خیراندیشى آنها بر ما خدا که ما آن را فهمیدیم ولى دومى که خیراندیشى براى ائمه مسلمین است،این ائمه

 ؟اعت استجمو سومى که مالزمت با جماعت آنها است مقصود کدام . . .  الزم است چه کسانى هستند؟
 ةخان گویند هرکه نماز هم نخواند و روزه هم نگیرد و غسل جنابت هم نکند ومقصود جماعت مرجئه است که مى

 درجه هم ایمان در تاس نهاده خود بر که مسلمانى نام محض به کند همخوابگى مادرش با کند خراب هم را کعبه

 ؟یکائیل استم و جبرئیل
 دا خواست نشد و آنچه ابلیس خواست شد؟گویند:آنچه خ؟که مىاستها مقصود جماعت قدرى

 دانند؟ . . . ؟که از على بن ابى طالب علیه السّالم بیزارند و او را کافر مىمقصود جماعت خوارج است

 

نستند و البته این در این حدیث به وضوح بیان شده است که همه مردم میدانستند خوارج حضرت را کافر میدا

ود که به اختصار به ن)که خوارج حضرت را کافر میدانستند( در دیگر متون و اصل دعاوی خوارج یافت میشمضمو

 همین یک روایت اکتفا شد.

جسارت علیه آن حضرت  ووقتی که کسی نتواند مقابل قطب عالم امکان سر تعظیم فرود آرد ناگریز دست به توهین 

 رتش بر روی منابر ثابت میکند.و اندی ساله حض100میزنند و این حرف را سب 

 

البته از روی جهل وحمق  فلذا شاید بتوان این ویژگی و خصیصه خوارج را یکی از مهمترین ویژگی اینان دانست که

 و حقد نشأت گرفته بود.

                                                           
 404؛ ص 1اإلسالمیة( ؛ ج -الکافی )ط  59
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 ا مرید حضرتش معرفی میکنندتطبیق با اتباع احمد: اتباع احمد که خودرا شیعه حضرت امیرالمومنین میدانند و خودر

ا توجیهات غیر علمی و جاهالنه باما دقیقا روی دیگر سکه خوارج میباشد که اینبار نه مانند آنها بلکه کامال دقیق و 

 .شروع به توهین علیه امیر المومنین کرده اند

میرالمومنین علیه الصالة ابه چند مورد از توهین های امام این جماعت به مولی الموحدین حبل اهلل المتین حضرت 

 السالم دقت کنید:و

 

 اول: تهمت خسر به حضرت امیرالمومنین علیه السالم

 ﴾2﴿ ُخسْرٍ  لَفِی الْإِنسَانَ إِنَّ ﴾1﴿ وَالْعَْصرِاحمد بصری با بی ادبی و جسارت تمام حضرت امیر را مصداق بارز آیه)
 .60میداند و مدعی میشود که ایشان همان انسان در خسر میباشد

 
 

 و حال ببینیم تفسیر ائمه اطهار علیهم السالم را نسبت به این آیه 

                                                           
 109سؤال _63-62ص_3ج_متشابهات 60

 (به چه معنا است؟انند؛یکه انسانها همه در زبه عصر سوگند،  «) ﴾2﴿ خُسْرٍ لَفِی اْلإِنسَانَ إِنَّ ﴾1﴿ وَالَْعصْرِ »: معنای این آیه109سوال/
 است و او در خسر و زیان است نسبت به حضرت محمد...جواب:امیرالمومنین همان انسان 

http://tanzil.ir/#103:1
http://tanzil.ir/#103:2
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 پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله و سلم

 

ى بْنِ السِّکِّینِ وَ َهاُرونُ بْنُ عِیسَ نَا أَبُو َجعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِیرٍ الطََّبرِیُّأَبُو الْمُفَضَّلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَِّه الشَّیْبَانِیُّ قَاَل أَخْبَرَ

بَشِّرٍ َقالَ حَدَّثَنَا اْلوَلِیدُ بْنُ مُثَنَا َیزِیدُ بْنُ هَارُونَ قَاَل حَدَّثَنَا نُوُح بْنُ الْبَلَدِیُّ قَاال حَدَّثَنَا حُمَیْدُ بْنُ الرَّبِیعِ الْخَزَّازُ قَالَ حَدَّ

 قَالَ: یْدِ بِْن أَرْقَمَ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ امْرَأَةٍ زَیْدِ بْنِ أَْرَقمَ وَ عَنْ زَ

الْمَدِینَةِ ثُمَّ أَمَرَ بِالدَّوْحَاِت بِضم  لَمَّا أَقْبَلَ رَُسولُ اللَّهِ ص مِنْ َحجَّةِ الْوََداعِ َجاءَ حَتَّى نَزََل بِغَدِیِر خُمٍّ بِالْجُحْفَِة بَیْنَ مَکَّةَ وَ 

[ بِالصََّلاةِ َجامِعَةً َفخَرَجَْنا ِإلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فِی َیوْمٍ شَِدیدِ الْحَرِّ وَ إِنَّ مِنَّا ]مَنْ[ مَا تَحْتَهُنَّ مِنْ شَْوکٍ ثُمَّ نُودِیَ ]بِقَمِ

ِفی  …إِلَیْنَا فَقَال وَ مِنَّا مَنْ َیضَعُهُ فَوَْق رَأْسِهِ فَصَلَّى بِنَا ص ثُمَّ الْتَفَتَ یَضَعُ رِدَاءَهُ تَحْتَ قَدَمَیْهِ مِنْ ِشدَّةِ الْحَرِّ وَ الرَّْمضَاءِ

وَ رَضَِی  آمَنَ الَّذِی رٍ إِلَّا َعلِیٌعَلِیٍّ وَ اللَِّه نَزَلَ ُسورَةُ وَ الْعَْصرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمِن الرَّحِیمِ وَ الَْعصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِی خُسْ 

 ...61بِالْحَقِّ وَ الصَّبْر

حضرت در روز غدیر طی حدیث طوالنی فرمودند در مورد  علی قسم به خدا نازل شده است سوره عصر،به نام 

خداوند بخشنده مهربان قسم به عصر همانا انسان در خسر است اال علی کسی که ایمان آورد و راضی به حق و 

 صبر شد.

 

 امام صادق علیه السالم

وَ جَعْفَُر بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ وَ عَلِیُّ بْنُ الُْحسَیْنِ بْنِ َشاذَوَیِْه الْمُؤَدِّبُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ  قَاضِیحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ الْ

مَّدِ بْنِ اْلحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ْبنِ جَعْفَِر بْنِ َجامِعٍ الْحِمْیَرِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی عَنْ مُحَ

وَ  نْ قَْولِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَالدَّقَّاقِ َعنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ َعنِ الْمُفَضَّلِ بِْن عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ الصَّاِدقَ جَعَْفرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَ

إِنَّ الْإِنْساَن لَفِی خُْسرٍ یَعْنِی َأعْدَاءَنَا إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا یَعْنِی  الَْعصُْر عَصُْر ُخرُوجِ الْقَائِمِ عالْعَصِْر إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِی ُخسْرٍ قَالَ ع 

 .62یَعْنِی فِی الْفَتْرَةِ  بِالصَّبْرِ یَعْنِی بِالْإِمَامَةِ وَ تَواصَْوا وَ تَواصَْوا بِالَْحقِ یَعْنِی بِمُوَاسَاةِ الْإِْخوَانِ بِآیَاتِنَا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ

 لَفِی فرماید: وَ الْعَْصرِ إِنَّ الْإِنْسانَمفضّل بن عمر گوید: از امام صادق علیه السّالم از معناى قول خداى تعالى که مى
ینَ دشمنان ما. إِلَّا الَّذِفِی خُْسرٍ یعنى إِنَّ الْإِنْسانَ لَ خُسْرٍ پرسیدم. گفت: )العصر( عصر خروج قائم علیه السّالم است

واصَوْا یعنى به امامت، وَ تَ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِ یعنى همراهى با برادران آمَنُوا یعنى به آیات ما ائمّه، وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ
 بِالصَّبْرِ یعنى در دوران فترت و غیبت امام.
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ه خودرا رسوا کرده و ت حضرت امیرالمومنین که چگونو میبینیم تفاوت تفسیر حضرا معصومین را با مدعیان محب

ا محکم تر از سابق مهر عالوه بر توهین های بیشرمانه خود به حضرت،خودشان را هم مقابل روایات قرار دادند ت

 کفر این جماعت بر پیشانی شان کوبیده شود.

 دوم: منیت و ظلمت

نت خبیث ر ظلمت خوانده و باز با توجیهاتی جاهالنه طیاحمد بصری اینبار با بیشرمی تمام حضرت را صاحب أنا و د

 63خودرا به نمایش میگذارد.

 
 

مورد کفایت میکند بر جسارت های بیشرمانه این خوراج و مارقین زمان بر حضرت  2و برای خرمدمندان همین 

دارد شکش بر طرف امیرالمومنین علیه الصالة والسالم،امید است که اگر کسی ذره شکی در رابطه با این جریان 

 ک اهل بیت علیهم السالم باز گردد.شده   و به دامن پا
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 خاُته
ته را به اتمام رسانده و امید با یاری خداوند متعال و در زیر سایه امام عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف این نوش

 علیه السالم. امیرالمومنیناست اهلل متعال آنرا نور هدایتی قرار دهد در قلوب تمامی شیعیان موال 

اء در فضایی کامال علمی در این نوشته سعی شد تا شبهات این جریان حول روایت مذکور به دور از توهین و استهز

اسد دیگر این شخص و این فجواب داده شود و با بیان ویژگی های این فتنه با خوارج عصر امیرالمومنین اعتقادات 

این اعتقاد قاضی قرار  ربخوانندگان گرامی گذاشته و عقول اینان را بر حکم کردن مکتب را به نمایش مخاطبان و 

 دهیم.

ده و بیزاری خودش را امید است که هر ذی عقلی با خواندن این مختصر به کنه و عمق انحراف این جریان پی بر

 نمایان کند.

او تک آرزوی هر  گیرد که رضایتان شاهلل که مورد رضایت حضرت حجت عجل اهلل تعالی فرجه الشریف قرار ب

 شیعه ای میباشد.

 یوم الدین... اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم والعن أعدائهم اجمعین من اآلن الی قیام

 

 والسالم علی من اتبع الهدی

 سید بحرالعلوم الحسینی

 


