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 راه بسیار مارقین های جهالت رد در که مهم بسیار بحثهای از یکی

 استدالل ترتیب در ضروری و منطقی مبانی به توجه ، است گشا

 . است

  راه ، ان در دقت با که ، منطقی و عقلی ضروری ی قاعده یک اکنون

 : میکنیم بیان را میشود بسته مارقین بر فرار و تدلیس

 وقوعه علی یدل ال الشیئ امکان

 نیست شیئ وقوع و  وجود بر دلیل شیئ یک امکان

 : ذهن به تقریب برای مثال

 قدرت که دارند وجود سر پنج با انسانهایی:  میگوید شما به شخصی

 ...  دارند انگیزی اعجاب های

 !!! نداریم سر پنج انسان که ما:  میگویید شما
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 پس ؟ نه یا شود خلق سر پنج های انسان که دارد امکان ایا میگوید

 ...!!! دارد وجود

 دلیل چیز یک امکان!!! .  دهد شفایت خدا:  میگویید او به اینجا شما

 !!! نیست شیئ وقوع بر

 ،دالٍّ کلَّ إن:  مدلول و دال ی رتبه در میشود استفاده قاعده ازهمین

 .شیء على یدلّ ال ذاته، حدّ فی

 نمیکند شیئ بر داللت ذاته حد فی ، شیئ یک برای شده ارائه دلیل

 (یثبت لم ما...)

 و هستم انتظامی نیروی مامور من:  میگوید شما به شخصی:  مثال

 . بگردم را شما ی خانه داخل باید

 !میدهد نشان شما به را حکمی او ؟ کجاست حکمت:  میگویید او به
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 .میباشد رسمی غیر و.  امضا و مهر بدون حکم این میبینید شما اما

 قانونی ی وجهه فاقد و امضاء و مهر بدون تو حکم این میگویید او به

 !؟دهم راه را تو ام خانه به و کنم اعتماد تو به کجا از من پس.  میباشد

 حکمم به باید پس.  هستم انتظامی نیروی مامور چون دهد جواب او و

 !!!!!!  کنی اعتماد هم

 این اما.  باشد فرد این شخصیت تایید بر دلیل باید حکم خود اینجا در

 !!! ببخشد حجیت حکم به میکند سعی شخصیتش کردن عنوان با فرد

 یا خودش ی کننده ثابت ، بودن دلیل اثبات از قبل و بذاته دلیل یعنی

 . نیست چیزی

 . است بصری احمد اتباع و مارقین حال وصف دقیقا فوق مثال حال

 استیصال و عصبیت و حیرانی دچار جهالت شدت علت به که مارقین

 ...  هستند شدید
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 احمد های جهالت و ها تدلیس و ها خیانت و ها کذب اثبات با وقتی

 توجیه مضحک.  میشوند مواجه ، شیعیان توسط ، اش ادله در بصری

 . میکنند بیان ها فضاحت این برای را

 نمیتوان امام به پس است امام بصری احمد چون:  میگویند مارقین

 صحیحی وجه اش ادله البد  و است صحیح بگوید هرچه و کرد اشکال

 خدشه قابل او دلیل و کنید اشکال امام به نباید شما پس.  داشته

 !!!نیست

 ی حربه ترین احمقانه حال عین در و ترین ساده و مهمترین این و

 . میباشد کذابشان امام بر وارده اشکاالت  از فرار برای ، مارقین

 قول به.  است فراری جزء جزء و عینه به بحث از باطل : مهم ی نکته

 سر دست از و میمانند ماهی مثل ها سنی:  میفرمودند ما استاد

 است انوقت.  بخورد تکان نتواند تا بچسبیدشان صفت باید.  میخوردند

 . میآید بند نفسش کوتاهی زمان بعد که
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 ؟ عمر به داد دختر چرا پس میگوید میکنی را غدیر بحث او با مثال

 خلفا مشاور چرا پس میگوید میکنی حل را کلثوم ام ازدواج ی شبهه

 فرزندانش نام چرا پس میگوید میکنی حل را مشاوره ی شبهه ؟ بود

.  چیز فالن چرا پس میگوید میکنی رد را شبهه این.  بود خلفا نام هم

 . است دوستی معنای به غدیر پس: بگوید باز  اخر تا

 میکنی بررسی عینه به را حدیثی هر.  دقیقا شکل همین به نیز مارقین

 فرار ماهی مثل مدام اما.  ندارد انها مدعای بر داللتی هیچ میبینیم

 به پله این از.  حدیث ان به حدیث این از.  دیگر حدیث یک به میکنند

 است اینچنین باطل...   است جاهلین تمام مشترک صفت این.   پله ان

 ... همیشه... 
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 :  نمونه چند

 انان ادعای مورد روایات تک تک و مهدیین کتاب به ما وقتی:  مثال -۱

 از امام ۱۲) اثبات در هم روایت یک حتی میگوییم و میکنیم اشکال

 روایات:  مینویسند ما جواب در.  ندارد وجود(  او از بعد قائم فرزندان

 !!!  است متواتر مهدیین

 میگوئیم ما!!!  بدوش میگویند انها.  است نر میگوئیم ما : مارقین خلط

. کردیم بحث را ادعایتان مورد روایات تمام.  نداریم هم روایت یک اصال

 داللت شما ادعای بر و بدهید نمیتوانید جواب را روایات این از یکی

 دیده را بصری احمد خواب ناظم اینکه مگر ؟ است متواتر کجا!!!   ندارد

 روایتی هر در ما!!!  است متواتر مهدیین روایات میگوید او به که باشد

 مدعای به ارتباطی هیچ که میکنیم اثبات میکنیم بحث عینه به که

 هم دیگر روایات میگویند باز مارقین اما. است ربط بی و ندارد انان

 دیگر روایت یک به بروی که روایتی هر سراغ!!!  است متواتر و هست

 میگردد بر دوباره میرسی که اخر ی خانه به.  الفرار و میدهند حواله

 . اول ی خانه سر
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 ادعای اثبات برای شما دلیل.  ندارد همخوانی مدعا با دلیل : ثانیا

 هم مهدیین امامت ادعای اصل انکه از جدای.)  است مهدیین امامت

 امامت ادعای شما مدعای اما(.  سلمنا لو اما شد باطل و نسیت ثابت

 قرعه ملی بانک:  بگوید یکی که ان مثل.  است بصری اسماعیل احمد

 !!! هستم بانک ی برنده من پس.  میدهد جایزه و کرده کشی

 وإن أال...") روایت بصری احمد چرا میگوییم انها به وقتی:  مثال -۲

 (  األبدال من وآخرهم البصرة من أولهم

 الذین فأما))  میفرماید که روایت ی ادامه خیانت با و کرده تقطیع را

 !!!؟؟ است نیاورده را((  محارب، و علی: البصرة من
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 به مسئله این <« میشوید روبرو مضحک جواب این با شما اینجا در

 حجت معرفت قانون با ایشان چون. گردد برنمی ع سیداحمدالحسن

 به شد، ثابت ایشان وعلم عصمت که زمانی و است کرد ثابت را خود

 دیگران از پدرانشان صحیح احادیث به ایشان که رسیم می مسئله این

 که است کرده استناد روایت از قسمتی به ایشان. هستند تر آگاه

 است متشابهی روایت این بنابراین. است صحیح ع بیت اهل به نسبتش

 این ع سیداحمدالحسن و شود محکم ع معصوم واسطه به باید که

 .کردند بیان را مسئله

 اثبات برای را روایات این بصری احمد!  من عزیز : مارقین خلط

.  اورده خود امامت و وصیت ادعای معاضدت را اینها.  اورده امامتش

 اثبات برای مشارک و معاضد ی ادله مجموعه یک عنوان به را ها این

 !  اورده خود امامت

 و!!! ؟؟؟ بگوید دروغ میتواند پس است امام چون میگوید مارق انوقت

 !!!  کند تدلیس
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 و) روایت تقطیع ی باره در میگیریم اشکال انها به که زمانی:  مثال -۳

 .میباشد(  ملیح بن احمد البصره من و)  ان اصل که(  احمد البصره من

 ما و است درست کارش پس.  است امام بصری احمد:  میگویند 

.  بوده اشتباه روایت(  ملیح ابن)  قسمت این اصال شاید و!!!  نمیفهمیم

 تصحیح میتواند هم را قران حتی معصوم امام!!!   میداند بهتر امام و

 ...  روایات به برسد چه کند

 ها دغل و  دروغ همین با احمد!  قبل مثال همچون : مارقین خلط

 امام چون میگویی تو انوقت!!!  کند اثبات را خود امامت میکند تالش

 !!!؟؟؟ بگوید دغل و دروغ میتواند است
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 تفاسیر با متضاد و معارض تفسیرهای ی باره در که زمانی:  مثال —۴

 . میگیریم اشکال بصری احمد ی ناصبانه های تفسیر و.   ع اهلبیت

. است امام بصری احمد و.  دارد بطن(  هفتاد یا)  هفت  قران:  میگویند

 !!!کند تفسیر چطور میداند ما از بهتر خودش و کند تفسیر میتواند پس

!!!  کردید معرفی علم را امامت قانون و دلیل خود شما:  مارقین خلط

 خواب بروند هم باز! ؟ خواب با هم باز ؟ میشود ثابت چیز چه با علم

!!!  کند ثابت باید کتبش و مطالب همین با را خود علم احمد! ببینند؟

!!! نمیبینیم چیزی رسوایی و جهل جز مینگریم او کتب در چه هر ما و

 بیشتر مالک یک ما ؟ بفهمیم باید کجا از را علم این غلط یا درست

 کالم با است معارض احمد کالم.  ع محمد ال کالم با تطبیق.  نداریم

 . دارد تضاد.  ع اهلبیت
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  است مکمل بلکه.  نیست متضاد ایه یک از اهلبیت مختلف های تفسیر

 ال کالم با صریح تضاد در بصری احمد تفسیرهای  اما.   جمع قابل و

 احمد.  هستند ما اعداء خسر میگویند ع اهلبیت مثال ️‼.  است محمد

 ی مقاله!!! ) باهلل العیاذ!!!   است ع المومنین امیر خسر میگوید  ناصبی

  ️‼( است موجود کانال در احمد جسارت این رد در کامل

 شیعیان ی باره در( ذنبک من اهلل لک لیغفر: ) میگویند ع اهلبیت

 مشرکین دید از ص پیامبر بودن کار گناه به اشاره ایضا و.  است پیامبر

 بخاطر میگوید ناصبی احمد اما.  انها ائین و بتها کردن نابود بخاطر

 رد در کامل ی مقاله... )  باهلل العیاذ!!!   دارد پیامبر که است ظلمتی

 ( است موجود کانال در احمد جسارت این

 امامتی.  است صحیح او برداشت است امام چون بگویند نمیتوانند پس

 بر دلیل االن  باشد امامت دلیل خودش باید که علمی این.  نشده ثابت

 . است شده بصری احمد بودن ناصبی و حماقت و جهالت
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 , عشریة اإلثنا

 من الیمانی:  مثل) غیره و یمانی عالئم روایات با که هنگامی:  مثال -۵

 یمانی و امام بصری احمد:  میگویند.  میگیریم اشکال انها بر(  الیمن

 او بگویید نکرده الزم شما.  بیاید کجا از میداند بهتر خودش و.  است

 فرضا!!!  میاید باشد داشته دوست که کجا هر از خودش!!!  بیاید کجا از

 کسی به.  بیاد بصره از داشته دوست االن اما.  یمن از گفته روایت

 !!! نداره ربطی

 با بصری احمد.  است یمانی شناخت عالئم روایت این : مارقین خلط

 نومن!!!  کند بودن یمانی ادعای میکند سعی که است روایات همین

 با نه.  میشود شناخته روایت همین با یمانی!! ؟ ببعض نکفر و ببعض

 شناخت راه و یمانی عالئم که همینهاست...  بصری احمد های کرده قی

 ... انقش ثم العرش ثبت...  است روایات در یمانی
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.  میشود بحث موضوعی هر در الجمله فی.  دیگر مورد صدها و دهها و

 با ، میشود ثابت که جهلی و کذب و تدلیس و تقطیع و تحریف هر و

 را خود امامت و است امام احمد:  که میشوید مواجه مارقین کالم این

 !!! است درست میگوید او همانکه پس.  است کرده ثابت

 مارقین فرارهای با و فرموده دقت مطلب درصدر شده ذکر مثال به خوب

 . نمایید تطبیق

 جواب در مارقین میگویم شما به االن همین از.  کنید دقت خوب اکنون

 تکرار را  منطقی دور و مغلطه همین هم باز انها.  گفت خواهند چه ما

 .  میکنند

 قانون با احمد بلکه.  است موید ادله این تمام:  گفت خواهند مارقین

 ️‼. است کرده ثابت را خود امامت حجت معرفت

 .  حجت معرفت قانون کدام.  باال حرف همان. الکالم
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 انحصار که کردیم ثابت و کردیم اشکال هم قانونتان اصل به انکه :اوال

 و بدعت و ساختگی ، انها از بصری احمد ی ها برداشت و.  ان موارد

 . کنید اثبات را او نمیتوانید باز هم قانون این اصل با پس.  است باطل

 در را قانون این ثبوت:  را بصری احمد قانون صحت فرضنا لو : ثانیا

 ؟ میکنید ثابت چطور بصری احمد مورد

 ایا ؟ میکنید ثابت چطور دانستید امامت شرط هم خودتان که را علمی

 خیانت و جهل کتب و ادله همین با ما خوب ؟ کتب و ادله همین با جز

 برداشت است امام چون بگویید نمیتوانید پس.  کردیم ثابت را تدلیس و

 !!!    صحیح او برداشت و است غلط ما

 ضروری مقدمه و شرط و دلیل باید که است علمی همان این چون

 . باشد امامت برای
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 ما هم باز انکه اوال!!!  ؟؟؟ وصیت کدام.   میگوییم : وصیت میگویند

. کردیم ابطال نیز را وصیت حقیقت از بصری احمد ی جاهالنه برداشت

 ( صحابها  اال  یدعیها ال الوصیه:  بصری احمد  ی مبدعانه قانون) 

 و امامت میخواهید وصیت به موسوم حدیث با که دارید ادعا ایا : ثانیا

 ؟ کنید ثابت را  بصری اسماعیل احمد بنوّت

.  وصیت به موسوم حدیث با فقط اما...  اهلل بسم...   خوب هم بسیار

 ... وصیت حدیث با فقط و فقط

 اثبات  برای کنید ضمیمه را دیگر احادیث نمیتوانید ابدا و اصال و مطلقا

 . خود مدعای

 قطعی تشخیصی نص یک ، تنهایی به باید شما ادعای مورد حدیث

 از که باشد معارض بدون و صریح و صحیح ی الدالله قطعی و الصدور

  کند ثابت تنهایی به را بصری اسماعیل احمد بنوّت و امامت صد تا صفر
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 و  شده رای به تفسیر و تدلیس و  تقطیع روایات ان نمیتوانید دیگر پس

. کنید وصیت حدیث این ی ضمیمه را  غیره و غیره و مهدیین ادعای

 احمد چون میکردید ادعا شما اما.  شد باطل قبال انها به شما احتجاج زیرا

 ! است صحیح او استدالل پس است امام

 مخدوش ی ادله همان اینجا باز ؟ چیست او امامت دلیل میگوییم حال 

 .میکنید معرفی امامت بر دلیل را

 کارتن یک که میماند مجنونی مثل  دقیقا مارقین مثل که میبینیم لذا

 است گرفته دست به را متعفن و زده کرم و بو بد و تلخ و گندیده ی میوه

 و تر شیرین که بخرید من از را میوه کارتن این از:  میگوید همه به و

 . یافت نخواهید عالم در را آن از تر بو و عطر خوش

 میاورید در را ای میوه هر و میکنید نگاه جعبه این کجای هر به شما اما

 باز مجنون این اما.  است تر متعفن و تر گندیده قبل ی میوه از میبینید

 که ببین و بردار دیگر ی میوه یک میگوید و میکند اصرار شما به  مدام

 این و شدی ترغیب شاید است عطر خوش و شیرین هایم میوه چقدر

  خریدی من از را میوه کارتن
 الحمقی من محمد ال اعداء جعل الذی هلل الحمد و


