
  



  

 .میکند انکار را خود نسب ، بصری الناصب احمد وقتی

 او بنوّت ادعای بطالن و خویش کفر به بصری احمد اقرار
 و ص پیامبر لسان از بصری احمد لعن و او خود بدست

  السالم علیهم بیت اهل

 ی قاعده ، شد تاکید ان بر اسالم در که احکامی از یکی
 . میباشد فراش

 دنیا به ولد اسالم حکم مطابق که انست فراش ی قاعده
 زوجیت صاحب و  فراش صاحب به متعلق ، زن یک از امده
 . است

 اجماع مورد و است شده وارد متواتر روایات قاعده این در
 . میباشد شیعه فقهای

   - 350: ص ،73ج ،(بیروت - ط) األنوار بحار

 أَبِیهِ غَیْرِ إِلَى ادَّعَى مَنِ الْحَجَرُ لِلْعَاهِرِ وَ لِلْفِرَاشِ الْوَلَدُ وَ... 
 النَّاسِ وَ الْماَلئِکَةِ وَ اللَّهِ لَعْنَةُ فَعَلَیْهِ غَیْرَمَوَالِیهِ تَوَلَّى مَنْ وَ

 عَلَیْکُمْ السَّلَامُ وَ عَدْلًا لَا وَ صَرْفاً مِنْهُ اللَّهُ یَقْبَلُ لَا وَ أَجْمَعِینَ
 .اللَّهِ رَحْمَةُ وَ
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 برای و است( زوجیت) فراش به متعلق فرزند:  ص اکرم پیامبر
 کند ادعا کس هر و(  است بهره بی یعنی) است سنگ زناکار

 و خدا لعنت پس ، خویش پدر غیر به را خود کند منتسب و
 از نیز عملی هیچ هرگز و میباشد او بر مردم جمیع و مالئکه

 . شد نخواهد قبول او

 227: ص النص، ،(للطوسی) األمالی

 أَحْمَدَ بْنُ عَلِیُّ الْحَسَنِ أَبُو حَدَّثَنِی: قَالَ مُحَمَّدٍ، بْنُ مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا
 حَدَّثَنَا: قَالَ مُحَمَّدٍ، بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا: قَالَ الْمَرَاغِیُّ، الْقَلَانِسِیُّ

 عُثْمَانَ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا: قَالَ صَالِحٍ، بْنُ الرَّحْمَنِ عَبْدُ
 :قَالَ أَرْقَمَ، بْنِ زَیْدِ عَنْ السَّبِیعِیِّ، إِسْحَاقَ أَبِی عَنْ الْحَضْرَمِیُّ،

 إِنَّ: یَقُولُ خُمٍّ بِغَدِیرِ( آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى) اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ
 غَیْرِ إِلَى ادَّعَى مَنِ اللَّهُ لَعَنَ بَیْتِی، لِأَهْلِ لَا وَ لِی تَحِلُّ لَا الصَّدَقَةَ

 وَ الْفِرَاشِ لِصَاحِبِ الْوَلَدُ مَوَالِیهِ، غَیْرَ تَوَلَّى مَنْ اللَّهُ لَعَنَ ،أَبِیهِ
 الْحَجَر لِلْعَاهِرِ

 و من بر صدقه همانا:  میفرمود خم غدیر در ص اکرم پیامبر
 به را خود که کسی بر خدا لعنت.  نیست حالل من بیت اهل
 که کسی بر خدا لعنت.  نماید ادعا و منسوب خویش پدر غیر
 صاحب برای فرزند همانا/  بپذیرد والیت را خویش موالی غیر

 . سنگ زناکار سهم و است فراش
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 شخص یک برای فرزندی و بنوّت اثبات قاعده این مطابق
 و.  است اثبات قابل زوجیت و فراش صاحب به نسبت تنها
 . شد نخواهد قبول استلحاق و فرزندی ادعای ان  غیر در

  استلحاق اما

 ادّعای دیگری به نسبت شخصی که است معنا بدین استلحاق
 وی برادری یا فرزندی مدّعی که آن مانند کند نسبی پیوند

 .باشد خود به نسبت

 زیاد مثال:  باطل و حرام استلحاق برای مثال ترین معروف
 زیاد و نمود ملحق ابوسفیان به را او معاویه که.  است ابیه بن
 زنا حاصل زیاد که کرد ادعا و نمود معرفی خود با برادی به را
 .  است بوده ابوسفیان پدرش و سمیه میان ی

  فراش قاعده قطعی حکم و اسالم نظر از استلحاق این که
 . است باطل

 طرفین اقرار طریق از تنها اسالم در مشروع و مجاز استلحاق
 . میباشد اثبات قابل

 در عمومی شرایط بر عالوه -استلحاق به نسب ثبوت برای
 :است شده ذکر خاصی شرایط -اقرار باب
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  ادّعا نسب پیوستن امکان ←

 . کننده ادّعا به شده، ادّعا نسب پیوستن امکان

 سنّهم یا تربزرگ که را شخصی فرزندی فردی اگر بنابراین،
 .نیست پذیرفته کند، ادّعا باشد، او

  همسان دیگر فرد ادعای عدم ←

 وجود صورت در. باشد نداشته را او همسان ادّعای دیگری فرد
 .شودنمی پذیرفته قرعه یا بیّنه با جز ادّعا آن،

  فرد نسب بودن مجهول ←

 در. باشد مجهول است، شده ادّعا او فرزندی که فردی نسب
 ادّعای شرعی، راه از دیگری برای او نسب بودن معلوم صورت
 .شودنمی پذیرفته استلحاق مدّعی

  مقربه تصدیق ←

 در البته. گرفته انجام ادّعای به نسبت مقرّبه تأیید و تصدیق
 وی تصدیق باشد، صغیر مقرّبه اگر تنها فرزندی، ادّعای مورد
 .نیست الزم
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 و صریح اقرار ، فرزندی نسبت یک اثبات برای انکه یعنی  
 . است الزم نسب این به پسر و پدر از دوی هر قطعی

 از  تنها نسب ، اسالم قطعی حکم طبق که شد بیان ، فلذا
 به تنها فرزند و.  است اثبات قابل زوجیت و فراش طریق
 . است ملحق فراش

 زوجیت و فراش این ، مردم اتفاق به قریب اکثر مورد در) 
 ی اقامه به احتیاج و است اشکار و واضح و معروف و مشهور

 و نسبت این مکمل نیز زوجین اقرار و.  ندارد دیگری دلیل
 ( میباشد فرزندی

 این اثبات ، فرزندی نسبت مثل ، جدید نسبت اثبات برای و

 . است الزم فراش  و زوجیت

 .نمایند اقرار نسب این به نسبت طرفین که انست اش الزمه و

 زوجیت نسبت فرزند این مادر با که نماید اقرار پدر باید یعنی

 . اوست به متعلق فرزند این که نماید اقرار  و است داشته

 مادر  همسر و ، او پدر شخص این که نماید اقرار نیز فرزند و

 . میباشد او
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 مهدی امام فرزند واسطه ۴ با که است مدعی بصری احمد
 !!! میباشد عج

. صالح.  اسماعیل.  احمد:   میکند معرفی چنین را خود نسب و
 ع مهدی.  سلمان.  حسین

 بوده ثابت و مشهور و اشکار فرزندی و نسبت این ایا:  اوال
 ی ائمه تمام برای که فرزندی های نسبت همچون ؟ است
 ؟ است داشته وجود السالم علیهم قبل
 . نه قطعا

 امام فرزند ، سلمان نام به احمد چهارم جد که ادعا این و
 مضحک و دلیل بی و جدید ادعای یک ، باشد عج مهدی
 . است نداشته اعتقاد ان به احدی که است

 حسین و صالح و اسماعیل یعنی) احمد قبلی پدر ۴ این حتی و
 مطلقا و اند بوده بیخبر مضحک ادعاهای این از نیز(  سلمان و

 !!! اند نداشته صحبتی و ادّعا چنین

 امام با ، او مادر و سلمان  زوجیّت و فرزندی ادعای این پس
 و  جدید بدعت و ادعا یک و نیست و نبوده ثابت ، عج مهدی

 . است بزرگ کفر

 این مدعی و امده همبوشی الناصب احمد مهندس اکنون
 !!! للعجب یا !!! شده نسبت
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 و پدر) طرفین اقرار و فراش به اقرار با تنها نسبت که گفتیم
 . میشود ثابت بنوّت و نسبت این به(  پسر

 !!!  میکنیم تحدی اکنون
 مادر با فراش و زوجیت به عج مهدی امام(  باهلل العیاذ)  ایا

 !!!؟ اند کرده اقرار(   سلمان مادرِ یعنی)  بصری احمد  بزرگ
 !!؟اند نموده اقرار سلمان فرزندی و بنوّت به عج مهدی امام ایا

 کرده اقرار عج مهدی امام با فرزندی و بنوّت به سلمان ایا
 !!؟ است

 اقرار  اسماعیل و صالح و حسین  بنوّت به عج مهدی امام ایا
 !! ؟ اند نموده

 کرده اقرار  عج  امام بنوّت به احمد از قبل نفر چهار این  ایا
 !!  ؟؟  اند

 اقرار ، نباشد قبل نفر ۴  ان اقرار که زمانی تا که میدانید قطعا
 ... ندارد ای فایده  هیچ احمد

 احمد(  نوه اصل در) بنوّت و  فرزندی به عج مهدی امام ایا
 !!؟؟ اند نموده اقرار بصری
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 علیهم اهلبیت مذهب و شریعت و اسالم در که انجایی از لذا  
 در منحصر ، جدید فرزندی و  بنوّت اثبات راه تنها ، السالم

 . میباشد اقرار

  و ساخته خود و باطل قانون نه و وصیت ادعای نه دیگر و
 بصری دجال  کمک به(  صاحبها اال یدعیها ال)  ی مبدعانه

 اثبات به وابسطه موارد این تمام و...  امد نخواهد مارقین و
 . میشود بنوّت
 شخص فالن که شود ثابت ابتدا که انست اول ی مقدمه زیرا

 فرزند این که است ان از بعد و.  است ع امام فالن فرزند
 مقابل در میتواند...  و عهد و وصیت و بینه و ادله با ، قطعی
 . بنماید را پدر وصایت ادعای غیرهم و فرزندان سایر

 به نسبتشان و بنوّت السالم علیهم ائمه تمامی که همانطور
 شکی و داریم علم ان به ما و.  هست و بوده ثابت پدرانشان

 . عج عصر امام خود جمله از/  نیست ان در

 و.  میگردد مطرح وصایتشان موضوع که است ان از بعد و
 امام فرزندشان به ع عسکری امام مثال که میکنیم ثابت

 . جعفر برادرشان به نه و.  نمودند وصیت عج مهدی
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 مضحک ادعای با اهلل لعنه بصری احمد که گشت ثابت اکنون
 متشیع جمعی استحمار به تنها ، بنوّت الفساد بیّن و مبدعانه و

 . است دوخته طمع چشم جاهل

  و کرده ثابت را خویش کفر ، خود حقیقی نسب انکار با و
 اهل و ص پیامبر و متعال خداوند یقینی برائت و لعن موجبات

 . است نموده فراهم خود برای را السالم علیهم بیت
 :بفرمایید مالحظه بدقت را زیر روایات لطفا نتیجه در و اکنون
 الِانْتِفَاءِ بَابُ  -  350: ص ،2ج ،(اإلسالمیة - ط) الکافی

 بَصِیرٍ أَبِی عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ  -1
  .دَقَ إِنْ وَ نَسَبٍ مِنْ تَبَرَّأَ مَنْ بِاللَّهِ کَفَرَ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ

 و پست نسب آن چه اگر است عظیم بخداى کفر نسب انکار
 .باشد ارزش کم
 عَنْ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ-2

 بِاللَّهِ کَفَرَ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ بَصِیرٍ أَبِی عَنْ الْمَغْرَاءِ أَبِی
 .دَقَّ إِنْ وَ نَسَبٍ مِنْ تَبَرَّأَ مَنْ

 و پست نسب آن چه اگر است عظیم بخداى کفر نسب انکار
 .باشد ارزش کم
 عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ حَمَّادٍ أَبِی بْنِ صَالِحِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِیُّ -3
 ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی وَ جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ شَتَّى رِجَالٍ عَنْ فَضَّالٍ ابْنِ وَ

 دَق إِنْ وَ حَسَبٍ مِنْ الِانْتِفَاءُ الْعَظِیمِ بِاللَّهِ کُفْرٌ قَاال أَنَّهُمَا
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 خداوند به کفر باشد ارزش کم و پست گرچه و حسب نفى
 .است مرتبه بلند

 بْنُ عَلِیُّ  -  275: ص ،7ج ،(اإلسالمیة - ط) الکافی —۴
 الْأَسَدِیِّ کُلَیْبٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ

 اللَّهِ رَسُولِ سَیْفِ ذُؤَابَةِ فِی وُجِدَ: قَالَ أَنَّهُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ
 أَحْدَثَ مَنْ عَلَى الْمَلَائِکَةِ وَ اللَّهِ لَعْنَةُ فِیهَا مَکْتُوبٌ صَحِیفَةٌ ص

 بِمَا کَافِرٌ فَهُوَ أَبِیهِ غَیْرِ إِلَى ادَّعَى مَنِ وَ مُحْدِثاً آوَى أَوْ حَدَثاً
 .اللَّهِ لَعْنَةُ فَعَلَیْهِ مَوَالِیهِ غَیْرِ إِلَى ادَّعَى مَنِ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَنْزَلَ

 ان در که است ای صحیفه ص پیامبر شمشیر جایگاه در
 را بدعتی که کسی بر مالئکه و خدا لعنت:  است شده نوشته

 به را خود که کسی بر و.  دهد امان را مبدعی یا بگذارد پایه
 به کافر شخص این همانا پس نماید منتسب خویش پدر غیر

 . است گشته اهلل انزل ما جمیع
 هُوَ وَ إِلَیْکُمْ،  -  12۴: ص النص، ،(للطوسی) األمالی —5

 أَنْبِیَائِهِ وَ الْمُقَرَّبِینَ مَلَائِکَتِهِ لَعْنَةَ وَ اللَّهِ لَعْنَةَ إِنَّ أَلَا: لَکُمْ یَقُولُ
 إِلَى ادَّعَى أَوِ ،أَبِیهِ غَیْرِ إِلَى انْتَمَى مَنِ عَلَى لَعْنَتِی وَ الْمُرْسَلِینَ

 .أَجْرَهُ أَجِیراً ظَلَمَ أَوْ مَوَالِیهِ، غَیْرِ
 انبیاء و مقربین مالئکه و خدا لعنت:  میفرمود ص اکرم پیامبر

 خویش پدر غیر به را خود که کسی بر من لعنت و مرسلین
 . دهد نسبت
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 بْنُ مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا  -  227: ص النص، ،(للطوسی) األمالی -6
 الْقَلَانِسِیُّ أَحْمَدَ بْنُ عَلِیُّ الْحَسَنِ أَبُو حَدَّثَنِی: قَالَ مُحَمَّدٍ،

 عَبْدُ حَدَّثَنَا: قَالَ مُحَمَّدٍ، بْنُ اللَّهِ عَبْدُ احَدَّثَنَ: قَالَ الْمَرَاغِیُّ،
 الْحَضْرَمِیُّ، عُثْمَانَ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا: قَالَ صَالِحٍ، بْنُ الرَّحْمَنِ

 سَمِعْتُ: قَالَ أَرْقَمَ، بْنِ زَیْدِ عَنْ السَّبِیعِیِّ، إِسْحَاقَ أَبِی عَنْ
 الصَّدَقَةَ إِنَّ: یَقُولُ خُمٍّ بِغَدِیرِ( آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى) اللَّهِ رَسُولَ

 ،أَبِیهِ غَیْرِ إِلَى ادَّعَى مَنِ اللَّهُ لَعَنَ بَیْتِی، لِأَهْلِ لَا وَ لِی تَحِلُّ لَا
 لِلْعَاهِرِ وَ الْفِرَاشِ لِصَاحِبِ الْوَلَدُ مَوَالِیهِ، غَیْرَ تَوَلَّى مَنْ اللَّهُ لَعَنَ

 الْحَجَر

 و من بر صدقه همانا:  میفرمود خم غدیر در ص اکرم پیامبر
 به را خود که کسی بر خدا لعنت.  نیست حالل من بیت اهل
 که کسی بر خدا لعنت.  نماید ادعا و منسوب خویش پدر غیر
 صاحب برای فرزند همانا/  بپذیرد والیت را خویش موالی غیر

 . سنگ زناکار سهم و است فراش
 
 

 الحمقی من محمد ال اعداء جعل الذی هلل الحمد و

 ےالحجــازےــدہالسیّـدمحمّــدم


