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 مقدمه 

های دشمنان برای شاهد سیاستتاریخ اسالم پیوسته 

ایجاد سلطه سیاسي و نظامي بر کشورهای اسالمي و در 

راستای استحاله فرهنگي وتفرقه دیني ، تأسیس فرقه ها و 

 جریانات مذهبي بوده است . 

ق به رهبری شیخ اخباری گری در عراجریان تأسیس 

محمد امین استرآبادی، تأسیس مذهب قادیاني در پاکستان 

به رهبری غالم احمد و بهائیت در ایران  به رهبری 

باب و وهابیت در عربستان  علي محمدحسینعلي بهاء و 
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سعودی به رهبری محمد بن عبد الوهاب  نمونه هایي از 

 آن فرقه ها و جریانات دیني است. 

توسط استكبار جهاني و در عراق  به دنبال اشغال

تفرقه  وایجاد سلطه سیاسي بر کشورهای اسالمي راستای 

ند؛ از قبیل: جند به ظاهر دیني تأسیس کرد ها فرقهده، دیني

السماء به رهبری ضیاء عبدالزهراء کاظم الگرعاوی، جریان 

یماني، جریان سید محمود حسني صرخي، فرقة االمام 

فاضل عبدالحسین الحسیني الهاشمي، الرباني به رهبری سید 

 فرقه فرقد القزویني، و ...

اغلب جریانات فوق، مدّعي مهدویت یا ارتباط با امام 

اند و ارتباط بیشتر زمان عجل اهلل تعالي فرجه الشریف شده

ها با جریانات بعثي و دستگاه های جاسوسي استعماری، آن

 .استبوده 

ه احمد اسماعیل یكي از این جریانهای انحرافي، فرق

ش(، در  1349م ) 1970است که به ادعای خود، درسال 
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شهر بصره عراق متولد شده است. وی مدعي است که 

هجری شمسي  1378میالدی مصادف با سال  1999درسال 

 صدام ظهور کرده است.  سقوطده ماه قبل از 

کند و معرفي مي او خود را از نوادگان امام مهدی 

بارها هنگام سخن گفتن  مدعي است که حضرت مهدی

بُنَيّ » با وی ، کلمه پسرم را به زبان مي آورده و گفته:

 پسرم فدایت شوم عجله کن.«فدیتُك، عَجِّل

و « کتاب اهلل»نجا پیش مي رود که خود را آو در ادعا تا 

  معرفي مي کند.« قرآن کریم »
 . ..14:  2 – 1بيان الحقّ والسداد من األعداد 

در کربال  خون امام حسین  مدعي است که :و 

بخاطر وی جاری شده است.

../00ادعاهاي%20احمد/تاريخ%20ظهور%20احمد/1.jpg
../00ادعاهاي%20احمد/فرزند%20حضرت%20مهدي/3.jpg
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و هر کس  از  داندمي صاحب والیت الهيخود را او 

انند و سرپیچي کند اهل آتش است حتي اگر نماز بخووی 

  .روزه بگیرند
صر به بعضي از تای مخدر این نوشتار ابتدا اشاره

شود ، سپس طرفدارانش ميو او  یانحرافات و ادعاها

ان مي گردد مخالفت این ادعا با قرآن و روایات بی تناقض و

سواالتي در این خصوص مطرح مي شود تا بعد از آن و 

 . آشكار گردد یحقایق بیشتر

../00ادعاهاي%20احمد/احمد%20خليفه%20خدا%20است/1.jpg
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است يا به دروغ  حضرت مهدی آيا احمد بصری از نسل 

 ؟است چنين ادعائي كرده

خود را چنین معرفي نسب  یودر کتاب احمد بصری، 

 : کرده است

اند. برای نیز همین مطلب را تایید کردهداران وی طرف

 :نه آورده استین زمیدیراوی در انمونه 

پسر سید اسماعیل  د احمداسم شریف آقایمان، سی» 

پسر امام پسر سید صالح پسر سید حسین پسر سید سلمان 

ائي ه است و با شهادت محمد بن الحسن العسكری مهدی

 «ترین افراد فامیل ایشان، تأیید گردیده است.معتبر از مهم

بصری در کتاب دیگرش از ایمان نیاوردن افراد به احمد 

 چنین مي نویسد:و عصباني شده  شهایدروغ

../0تناقضات/تناقضات%20نسب/شجرنامه%20كامل/1.jpg
../0تناقضات/تناقضات%20نسب/شجره%20نامه/1.jpg
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 بي پاسخهای پرسش

از جعلي و ساختگي  یا حتيآیا یك روایت ضعیف  - 1

نقل شده که در آن ن یمعصوم یو ائمهپیامبر اکرم

؟ باشدشده  انیب حضرت مهدی تا  یاحمد بصر نسب

احمد »ان کرده است: یخودش ب یابراحمد  که ينسب همان

ان فرزند اسماعیل فرزند صالح فرزند حسین فرزند سلم

 «. فرزند محمد بن حسن حضرت مهدی

../نسب%20احمد/نسب%20احمد%20را%20پيامبر%20ذكر%20كرده%20است/1.jpg
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 اسالم يگرامء به پیامبر آیا این سخن احمد افترا - 2

 نیست؟ ن یمامان طاهرو ا

دروغ در رابطه با  رسول اکرم  داندآیا احمد مي - 3

 ائمه ن دروغ بستن به یچنهمو بستن به وجود مبارکش 

 : استفرموده 

 

 

 

 ؟استو مجهول مقطوع بصری احمد نسب آيا 

احمد بصری در پاسخ  اریاالخت ناظم العقیلي نماینده تام

 نویسد: ميبه سؤالي 

../../../../../رجال%20ضوابط%20حديث/000اهميت%20علم%20رجال/جهنم%20جايگاه%20دروغ%20به%20پيامبر/كافي1/1.jpg
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از نسل پنجم مقطوع النسب احمد که  از اینمراد   - 4

آیا مراد این است که نسل او از جد پنجم قطع  چیست؟

همانند حضرت آدم بدون شده و پدری و مادری نداشته و 

 پدر و مادر به دنیا آمده است؟ 

اگر مراد از نسل پنجم همان جد پنجم باشد که در  - 5

ألنه مقطوع النسب من الجد » ناظم العقیلي آمده استپاسخ 

 «الخامس

این  خواهد بود و امام عسكری  ،در نتیجه جد پنجم

با امام  امام عسكری  عین کفر است چون ارتباط

 قطع خواهد بود. مهدی

../0تناقضات/تناقضات%20نسب/مجهول%20بودن%20نسب%20احمد%20به%20اعتراف%20نماينده%20وي/1.jpg
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اگر از جد پنجم مقطوع النسب است، چگونه احمد  – 5

بیان کرده  بصری کامال نسب خود را تا امام مهدی 

 است؟

اگر وی مقطوع النسب است و مردم نیز، معلومات  – 6

کافي نسبت به نسب وی ندارند، چگونه و از کجا اقوام و 

 اند؟نسب وی داده يه درستاش شهادت بعشیره
 

 ؟استآيا به احمد بصری در رابطه با نسبش وحي شده 

 اثبات نسب و نسل امام مهدی  یمساله»اگر  - 7

امكان پذیر  جز از طریق خداوند و خود امام مهدی 

آیا به احمد بصری وحي شده که وی فرزند  «نیست

 است و یا توسط حضرت مهدی  حضرت مهدی 

فكری وی و های و یا بافتهافت کرده است توقیعي دری

 .إالقاءات شیطاني است؟ 
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واقعيت دارد آيا مالقات احمد اسماعيل با حضرت مهدی 

 ؟ستيش نيبای هيا افسان

 هائيمالقات مدعي است که در اثر یبصر اگر احمد  - 8  

ئق را بیان این حقاداشته  با حضرت ولي عصر که  

 کرده است؟ 

د دلیلي هم ارائه کرده و یا آیا احمد برای مالقات خو

ز ین صورت، اگر فرد دیگری نیو در ابي دلیل است  یيادعا

ضاللت و  ، حضرتآن مالقات کند و از  یادعا

دارد که ارائه  يپاسخگمراهي احمد را نقل کند، احمد 

 د؟ینما

به  نسبت حضرت ولي عصر آخرین توقیع در  

: فرموده است مالقات و نیابت مي کنند کساني که ادعاء
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کنند، آگاه باشید هر مالقات مي ن ادعابرخي از شیعیا

)به عنوان  آسماني حهیو ص يکس قبل از خروج سفیان

 .است بوده و افترا بسته نماید، کذاب مالقات ادعا ت(نیاب

 فرمودند:  چنین امام صادق هم

 

 

که دوازده کند تا اینفرمود: قائم قیام نمي  امام صادق

به عنوان ) مالقات حضرت رؤیت و یادعانفر همگي 

ها را تكذیب آن یهمه شانیکه ارا دارند در حالي نیابت(

 کند.مي

گو بودن احمد دیث دروغاحاآیا با توجه به این  - 9

ثابت   ش به حضرت ولي عصر بصری و تهمت زدن

 شود؟نمي

 

../0تناقضات/تناقضات%20نسب/مجهول%20بودن%20نسب%20احمد%20به%20اعتراف%20نماينده%20وي/1.jpg
../000روايت%20وصيت%20يماني/دجالين%20قبل%20از%20ظهور/12دجال%20قبل%20از%20ظهور/1.JPG
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نسب و  ت يبو امامان اهل آيا رسول اكرم 

 اند؟ردهوصيات احمد اسماعيل را بيان كخص

 پیامبر اکرماز طرفي احمد بصری مدعي است که  - 10 
و خصوصیات و هایم اسم و نسب و ویژگي ،و ائمه 

 .اندمحل سكونتم ذکر کرده
 

 ویسد: نمياز طرف دیگر  یو

 

 اسالم  پیامبر که ن سخن احمدیا آیا – 11    

م نسب و خصوصیات او را بیان برای مرد و ائمه  

نسب  دینمايح میتصر که شاند با سخن دیگرکرده

معلوم است در مبهم و نا  فرزندان حضرت مهدی

 تناقض نیست؟

../نسب%20احمد/نسب%20احمد%20را%20پيامبر%20ذكر%20كرده%20است/1.jpg
../نسب%20احمد/نسب%20يماني%20بايد%20نامعلوم%20باشد/متشابهات/3.jpg
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 دروغگو است؟ ،نامه داشته باشد آيا هر كس كه شجره

از یك طرف  -گونه که بیان شد همان – احمد بصری

اسم، نسب، ، و ائمه  که پیامبر اکرم  هي شدمدع

 .اندان کردهیرا ب ها و خصوصیات و محل سكونتشویژگي

مورد  یكي از انصار ،زیادی شیخ حیدراز طرفي دیگر 

 نوشته است:، احمد تأئید

../نسب%20احمد/نسب%20احمد%20را%20پيامبر%20ذكر%20كرده%20است/1.jpg
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 دیگر در تعارض نیستند؟كآیا این دو سخن بای - 12

شیخ حیدر سخن  آیا در صورت درست بودن  - 13

 شود؟زیادی، دروغگو بودن احمد اسماعیل ثابت نمي

 یدربارهگونه که گفته شد عبد الرزاق دیراوی همان

 نسب احمد نوشته است:

 آورده است:شیخ حیدر زیادی گر، یاز طرف د

../نسب%20احمد/هر%20كس%20نسبش%20هاشمي%20ومعروف%20باشد%20يماني%20نيست/1.jpg
../0تناقضات/تناقضات%20نسب/شجره%20نامه/1.jpg
../نسب%20احمد/هر%20كس%20نسبش%20هاشمي%20ومعروف%20باشد%20يماني%20نيست/1.jpg
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 یافراد یهمه ،آیا با توجه به سخن شیخ حیدر - 14 

ن مطلب شهادت یهستند و بر ا یل احمد بصریکه از فام

 گو نیستند؟دروغ اند،داده

 

 ؟اهل جهنم است - نستجير باهلل  -حضرت يونس پيامبر آيا 

 نویسد: مي یونس  طه با حضرتاحمد بصری در راب

 

ل وی مخالف صریح قرآن آیا این سخن باط - 15

 فرماید: نیست که مي

  

../انحرافات%20عقيدتي/نظر%20احمد%20وحضرت%20يونس/حضرت%20يونس%20در%20شكم%20ماهي%20مرد%20و%20به%20جهنم%20رفت/1.jpg
../انحرافات%20عقيدتي/نظر%20احمد%20وحضرت%20يونس/0قرآن%20انبياء/11.jpg
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 خاتم پيامبران نيست؟ آيا رسول اكرم 

 ز نوشته است:یختم نبوت ن یدربارهاحمد بصری 

ا»

 

 نویسد: ز ميین یو در جای دیگر

../انحرافات%20عقيدتي/نظر%20احمد%20وحضرت%20يونس/0قرآن%20صافات/11.jpg
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وروایات  انكار صریح قرآن نبوت آیا انكار ختم - 16

  ؟نیست اهل بیت 

 مي فرماید: قرآن

 

 

 نقل مي کند:  از امام صادق  ب بن الحرأیوکلیني از 

../انحرافات%20عقيدتي/انكار%20ختم%20نبوت/انكار%20ختم%20نبوت%20و%20اعتقاد%20به%20پيامبر%20بودن%20حضرت%20مهدي/1.jpg
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نقل مي کند که  عبد العظیم حسني از امام هادی 

 فرمود:
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 یبراو  رای ائمه احمد بصری چگونه و با چه جراتي ب

 رسالت مي كند؟ ونبوت  یش ادعاخود

 نویسد: احمد اسماعیل بصری مي

از سخنان گذشته ما روشن شد که ائمه و مهدیین مقام 

اولین مهدیین،  نبوت دارند و آنان رسول و پیامبر هستند که

  .خود احمد بصری است

 ز نوشته است:ین یگرید یدر جا یو

 گانه از فرزندان امام مهدی ائمه مهدیون دوازده 

هستند که  اولین آنان دو مقام رسالت و والیت را با هم 

 دارد. 
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کفر  دادن نبوت و رسالت به ائمه  آیا نسبت - 17

 اند:فرموده امام صادق  کهنیست؟ چنان

لعنت خدا بر او باد و هر  ،گوید ما پیامبریمهر کس ب

 .لعنت خدا بر او باد د،یین مساله تردید نماکس در ا

 سدیر صیرفي به امام صادق  ،یدیگر و در روایت

 : دینماعرض مي

  !ه عقیده دارند شما پیغمبریدنزد ما هستند ک افرادی 

 : دیفرمايدر پاسخ م آن حضرت 

file:///F:/22222222222/Downloads/Telegram%20Desktop/نظر%20ائمه%20در%20مورد%20منکرین%20ختم%20نبوت/امام%20صادق3/1.jpg
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، گوشت و خونم از پوست ،، موگوش، چشم ؛اى سدیر

 .دناشاست و خدا و رسولش از اینان بیزار ب ها بیزاراین

  .دین من و دین پدرانم نیستندر ها باین

  چرا احمد بصری به صراحت به حضرت علي 

 ؟اهانت مي كند

یشریفه یآیهدر تفسیر  احمد بصری   

نویسد:مي

جعفر امام سخن احمد مخالف صریح روایت آیا  - 18

 : نیست که مي فرماید صادق 
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 بیتاهلما شمنان د ،در این آیهمراد از انسان زیان کار 

 هستند.

ابن خیف احمد بصری مخالف تفسیر آیا سخن س - 19

ن از انسان در ای مراد :نیست که مي گوید يصحابعباس 

:آیه ابوجهل است؟

 

 به حضرت  -نستجر باهلل  -چرا احمد اسماعيل 

 مي دهد؟ تظلم نسبت   اميرمومنان

سخن  یدرباره ياحمد بصری در پاسخ به پرسش

  :صباح یدعادر  حضرت علي 

 نویسد:ا؛ عقل من مغلوب است، ميیخدا يعنی
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 ،از این دعاء احمد اسماعیلفهم و تفسیر آیا این  - 20

تطهیر نیست که خداوند هرگونه عیب  یمخالف صریح آیه

و  ور کرده استد  يامام عل يو نقص را از وجود نوران

 ه فرموده است:ین آیادر تفسیر  رسول خدا 

ها پاك و معصوم بدی یهمهاز  ،پنج تن آل عبا 

 .هستند

 :خوانیم مي و در زیارت جامعه کبیره از امام هادی 
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خداوند ، شما را ] به صورت [ نورهایى آفرید و 

منت نهاد و گِرداگِرد عرش خود قرار داد تا این که بر ما 

 وجود جسمانيدر و  تنزل داد و در میان ما آورد شما را 

به بزرگي برده به برکت شما نام خدا  که تا این قرار داد 

 شود.
 

  آیا این فهم احمد بصری مخالف حدیث  - 21

 و ائمه   یست که در حق حضرت علين پیامبر

 فرمود:  

«

 .اینان از هر گناه و لغزش معصوم هستند
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 شك نسبت   امام حسيناحمد بصری به چرا 

 دهد؟مي و شرك 

»عرفه  یخش پایاني دعادر رابطه با  ب   

 گردان. خدایا مرا از شك و شرکم پاك يعنی 

 احمد اسماعیل مي نویسد:  

 یآیا این سخن سخیف احمد مخالف صریح آیه - 22

 فرماید:تطهیر نیست که خداوند مي

تنها و پلیدی را از رجس که خداوند اراده فرموده همانا 

 وجود شما بردارد.از 
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سخن  آیا این سخن احمد بصری در تضاد با - 23

 ست کهین« الرِّجْسُ» یر تفسیر کلمهد رسول اکرم 

 فرمود: 

هرگز در  باشد که ائمه شك مي« رجس»مراد از 

که از طرف خدای متعالي آمده، شك یك از آن چه هیچ

 .کنندنمي

 به خاطر احمد بصری  راستي امام حسين به آيا 

 ؟است به شهادت رسيده

 مي نویسد: احمد بصری 

«
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اطر به خ سخن احمد که خون امام حسین این  - 24

  بزرگ نیست؟ يئپدرم و من جاری شد آیا افترا

که امام است آمده معتبر در یك روایت آیا  - 25

و  حضرت مهدی  من به خاطر :فرموده باشد حسین

  ؟شوماحمد بصری، شهید مي

از خود حضرت است که  يمدع یاحمد بصریا آ - 26

اگر چنین ؟  کرده است قلچنین مطلبي را ن مهدی 

 است چه دلیلي بر ادعای خود دارد؟

به امام معصوم  دروغ و افترا سخن، این آیا  - 27

کساني را که  امام کاظم  است که ين در حالی؟ انیست

مورد لعن قرار داده و از آنان  ،انددروغ بسته به ائمه 

دروغ  و فرموده عده ای بر امام باقر  بیزاری جسته است

بستند و محمد بن بشیر هم به من دروغ بسته خدا او را 

 :لعنت کند  و از وی به خدا برائت مي جویم
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 احمد اسماعيل عامل نجات پيامبران گذشته!!

حضرت آیا احمد اسماعیل باعث نجات حضرت نوح، 

 است؟ شده  يموسحضرت یونس و  ابراهیم، حضرت

دروغ کرده و تهمتي نادرست به حضرت  ییا ادعا 

 زده است؟ مهدی 

لجواب المنیر خطاب به احمد اسماعیل در کتاب ا

 نویسد: طالب مي

مرا امر به گفتن این جمالت کرده  پدرم امام مهدی 

است: من سنگي در دستان امیرالمومنین حضرت علي بن 
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ابي طالب بودم که روزی آن را جهت هدایت کشتي نوح 

از آتش  ت ابراهیم انداخت ویك بار برای نجات حضر

از  نمرود و باری دیگر برای نجات حضرت یونس 

سخن  شكم نهنگ و به وسیله آن با حضرت موسي 

را سپر حضرت  گفت و آن عصایي برای شكافتن دریا و آن

را به عنوان سپر برای  قرار داده و در روز احد آن داود 

 خود به کار برد و در صفین آنرا بر دستش بست. 

 

 از احمد بصری؟ گريچند پرسش د

» گوید: که مي شبرای سخن، یاحمد بصرآیا  - 28

« مرا امر به گفتن این جمالت کرده پدرم امام مهدی 

 دلیلي دارد یا ادعای دروغ و تهمت ناروا بسته است؟

 ضرت از خود ح ای از ائمه  ك روایتیآیا  - 29    

د: آن حضرت سنگي در یان نمایبده که نقل ش علي 
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 آن برای هدایت کشتي حضرت نوح  دست داشته و از

از آتش نمرود و  و یا برای نجات حضرت ابراهیم 

از   ياز شكم نهنگ و حضرت موس حضرت یونس 

 ؟استاستفاده کرده  فرعونیان و ...

آیا در یك روایت ضعیف آمده است که حضرت  - 30

گي را در جنگ احد سپر قرار داده و یا سن امیرمومنان 

 در جنگ صفین سنگي را به دست خود بسته باشد؟

ری، افترا و تهمت به آیا این سخن احمد بص - 31

 نیست؟  حضرت امیر 

که چنین ادعائي  آیا نباید در صحت عقل کسي - 32

 کند، شك نمود؟مي

 جزا و کیفر کسي که چنین تهمتي به حضرت امیر - 33

 بزند، چیست؟ ینالمؤمن

ارزش  بدون شك سپر و یا بازوبند، به حضرت علي

دیگران نیز از این ادوات جنگي  ؛ چرا کهنداده بود
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برخوردار بودند؛ بلكه آنچه در جنگ احد و در دیگر 

بود،  و جنگ ها مایه افتخار حضرت علي  غزوات

نقل  بود که بر اساس رشادت و شجاعت آن امام همام 

فرمود: اسالم ری، پیامبر گرامي حاکم نیشابو

، قیامتروزتا  مخندق از اعمال امت مبارزه علي در روز

 است. برتر

 : است فرمود زین یدر نقل دیگر امبر خدا یپ

ها ان و انسانی، از عبادت جنعلي در جنگ خندق یضربه

 است. برتر

است که پیامبران بزرگ روایي آمده های بادر کت، بله

 اند.توسل جسته و نجات یافته بیت الهي به اهل
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حمد و آل محمد متوسل شد خداوند حضرت نوح به م

به محمد وآل کشتي او را از غرق شدن نجات داد و ابراهیم 

 .بخشید تمحمد متوسل شد، خداوند او را از آتش نجا

یك روایت ضعیف هم  تفسیر یك آیه و یا در آیا - 34

نقشي داشته  آمده که احمد بصری در نجات پیامبران 

 است؟

پیامبر خدا احمد اسماعیل در رابطه با  ،افزون بر این

را  یونس  ،ماهي معتقد است که حضرت یونس 

را به  ه و یونس روحش جدا شد و خدا روحشخورد

 در بیابان، عریان  شجسده است و سوی جهنم فرستاد

و بي سرپناه افتاد و روحش در طبقات جهنم تا روز 

 برانگیخته شدن، باقي ماند.
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به صليب كشيده  آيا احمد بصری به جای حضرت عيسي 

 ؟دينما؟ يا ادعای دروغ مياست شده

بي اساس احمد اسماعیل این است که های عااز دیگر اد

! در حضرت عیسي به صلیب کشیده شده استاو به جای 

 : گویدميکتاب متشابهات 

ي سیخدا ع دند،یخواب ونیشب که حوار مهیو بعد از ن

رفت و  بیاو را فرو فرستاد و او بر صل هیرا باال برد و شب

از  هیشب نیاو شد و ا یو فدا   يسیمحافظ ع قتیدر حق

شد  دهیکش بیاو بر صل یبود. آر   آل محمد یایاوص
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 هانیا یرا تحمل نمود و همه يو کشته شد و عذاب سخت

  بود. ی امام مهد هیقضی راب

آمده که احمد شبیه  آیا یك روایت صریح از ائمه 

 عیسي است؟

استناد کرده که بر  رسول اکرم از  يتیبه روااحمد 

 در حق حضرت علي  امبر اسالم یاساس آن، پ

 : ه استفرمود

«

 را به  يشكیبائي و مقاومت حضرت موس ، خداوندا

  . قرار ده يعطا کن و در نسل او شبیه عیس علي 

 نویسد: شیخ حیدر زیادی از طرفداران احمد بصری مي
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به صلیب که  يکند که شبیه عیسداللت مي (این روایت)

به  يچون عیس ؛مهدیین بوده یكي از ائمه و یا ه،کشیده شد

از حدیث  .دار آویخته نشد بلكه شبیه عیسي به دار زده شد

 ،که به صلیب کشیده شد يپیامبر روشن شد که شبیه عیس

 !همان یماني است

همان  یوآیا در رابطه با یماني روایتي آمده که  - 35

ك ادعای پوچ و ؟ یا فقط یاست  يبیه حضرت عیسش

 بي اساس است؟
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 به حضرت  حضرت مهدی مراد از حديث، شباهت 

 است!در فضائل  عيسي 

روز قیام  که حضرت مهدی است در روایت آمده  

 :بر کعبه تكیه زده و مي فرماید ،خود

حضرت آدم و خواهد ای مردم؛ آگاه باشید، هر کس مي

 ث هستم و هرکسیند، من همان آدم و شیرا ببشیث 

ند، من یببو عیسي و شمعون را ...  خواهد نوح و ساميم 

 شمعون هستم. و يسیهمان ع
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این روایت داللت مي کند که شبیه حضرت   - 36

 حضرت مهدیهمان  ،عیسي از نسل امیر المؤمنین 

 گاه همانند آن حضرت است.یکه در فضائل و جا است

 رد که مراد از شبیه عیسياحمد اسماعیل چه دلیلي دا

 ؟سته خود او

 

 استامام علي  ،مراد از شبيه حضرت عيسي

 هفتروایت و در کتب شیعه  زدهیسدر کتب اهل سنت 

ه فرمود بر اساس آن، رسول اکرم روایت نقل شده که 

:است

  

  در حدیث یگری نیز فرموده است: پیامبر اکرم 
«

شبیه  معنای این روایت که حضرت علي  ایآ - 37

حضرت  آن این است که  ،معرفي شده حضرت عیسي 
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یا این  ؟است به صلیب کشیده شده  يعیسه جای ب

ه یشبو تقوی  در عبادت و زهد است که حضرت علي 

در روایات  که ياست. همان شباهت  حضرت عیسي

 امبر خدایاست و بر اساس آن، پ اشاره شدهآن متعدد به 

 فرموده است:

در  يسیخواهد به آدم در علمش و به عيمهر کس 

 ند.یطالب را بب يبن اب يد علینگاه کند، پس باعبادتش 

 : است آمده یو در روایت دیگر

«
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حضرت عیسي در های گيهر کس دوست دارد ویژ

 مشاهده کند،را مؤمنان و معاشرت با آنان  یهمهمحبت به 

 .نگاه کند علي بن ابي طالبد به یپس با

 

 ه است؟چگونه زنده شد ،كشته شدن احمد بصری پس از

  گونه که گذشت، احمد بصری مدعي است:همان

ه و کشته شد دهیکش بیبر صلاست که  يهمان کساو 

  است.

  يسیحضرت ع یبه جااگر احمد بصری - 38

، آیا این همان ه استزنده شد بعد از آن چگونهه، کشته شد

 :دیفرمايم که امام رضا  سخ نیستباطل تنا یعقیده
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هر کس که معتقد به تناسخ باشد، پس او کافر به 

ب یکه بهشت و جهنم را تكذ يخداوند بزرگ است در حال

 کرده است.
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 احمد و افسانه وصيت

ت یاثبات حج ی، برایل احمد بصریز مهمترین دالا

ن یدر ا یوصیت است. و موسوم بهخودش، حدیث  يوهم

 نه معتقد است:یزم

ار احمد اسماعیل نیز یاالختناظم العقیلي وکیل تام   

 نویسد: مي
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شیخ طوسي حدیث وصیت مورد نظر احمد بصری را 

ش شب رحلت که رسول اکرم در کتاب غیبت نقل کرده 

: آمده استحدیث  یابتداو در  را بیان فرموده آن

. 

از  هد بود و پساز من دوازده امام خوا ؛ پسيعل یا

 دوازده مهدی خواهد آمد. ،ها نیزآن

در ادامه فرموده  امبر خدا ین نقل، پیبر اساس ا

 است: 

به هنگام  و دوازده امام هستيو تو یا علي اولین امام از »

واگذار کن و او نیز به   حسن، آن را به فرزندم وفات

و او نیز به هنگام   حسینش، به فرزندم هنگام وفات

و او به هنگام وفات به   امام سجاد به فرزندش ،وفات

و او به هنگام وفات به فرزندش امام   فرزندش امام باقر

 ه فرزندش امام کاظم و او به هنگام وفات ب صادق 
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و او به   و او به هنگام وفات به فرزندش امام رضا

و او به هنگام  هنگام وفات به فرزندش امام جواد 

و او به هنگام وفات به   وفات  فرزندش به امام هادی

و او به هنگام وفات به فرزندش  فرزندش امام عسكری 

 تسلیم کند.  امام محمد )مهدی( 

 مي فرماید: مام مهدی به اونسبت 

د یوفاتش فرا رسد، با امام مهدی  که يپس هنگام

 د.یم نماین مقربان است، تسلیآن را به فرزندش که اول

د که بر یپرس یاز احمد بصر يستین جا بایدر ا – 39

را در  خالفت، ائمه  یت، همهیت وصیاساس روا

ند، بر ینمايهنگام وفاتشان به امام پس از خود، واگذار م

 ثیاحمد بصری بر خالف نص صریح حدچرا ن اساس، یا

و قبل از رسیدن  دن حضرت مهدی قبل از آم ،وصیت
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و امامت کرده  زمان رحلت آن حضرت، ادعای وصیت

 ؟است

بر اساس این نقل از حدیث وصیت، رسول  – 40

گانه را برشمرده است، چرا ی امامان دوازدهنام همه اکرم

جز مهدی اول، نام یازده مهدی دیگر را بیان نفرموده 

 است؟

 ،بي اساس خود یبر اساس ادعااحمد بصری  - 41

او  یاست و اگر ادعا پنجم حضرت مهدی فرزند 

 رسول اکرم  يستیث درست باشد، باین حدیا یدرباره

»فرمود: يم

فرا   یکه درگذشت حضرت مهد يهنگام يعنی 

 نجم خود تحویل خواهد داد! صیت را به فرزند پرسد، و

حضرت  يدر معرف گونه که امام صادق همان

ان داشته است که یان فرموده و بیق بیبه طور دق مهدی

» است:  امام هفتم شان پنجمین فرزند از فرزندانیا
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 است:  ن نقل شدهیز چنین از امام کاظم 

«

دارد. يطوالن يبتیکه غن از فرزندان من استیاو پنجم

فرموده  حضرت  آن يز در معرفین امام رضا 

 است:

زان است که ین از فرزندان من، فرزند سرور کنیچهارم

پاك  ین را از هر ظلم و جوریاو زم یلهیخداوند به وس

.گردانديم
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اساسي، اگر چنان که حدیث  افزون بر این اشكاالت

وصیت از محكمات است، مي بایست فقط به همین 

حدیث بر حقانیت احمد بصری استدالل شود، نه با قرائن 

 دیگر که ناظم العقیلي  استدالل کرده است.

 بصره و هشداردجال  يمومنان علامير

  :دیفرمايم  علي بن أبي طالبحضرت 

را همانا ید؛ زیباش ان فاطمه از فرزند هامراقب دجال

 یو دجالي از دجله وجود دارد یيهادر نسل فاطمه دجال

همه  یاو مقدمه و و او از من نیست دینمايبصره خروج م

 .ها استدجال

. 
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 قبل از ظهور كذابدوازده 

 

، از قیام حضرت قائم شیپ د:یفرمايم امام صادق

با  )ونیابت( رؤیت و  مالقات یادعاهمگي که دوازده نفر 

شان یند پس آن حضرت، اینمايام می، قحضرت را دارندآن 

 د.ینمايب میرا تكذ
 

ادیث بر کذب احمد بصری داللت آیا این اح - 42

 ؟کندنمي

: فرموده است که  يعلآیا سخن امام  -43 

دلیل روشني نیست که مصداق این دجال، خود 

 احمد بصری است؟
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 توجيه بي اساس حديث دوازده دجال

نادان احمد بصری داران جالب این است که یكي از طرف

پرچم  در زمان ظهور دوازدهکند: بدون هیچ دلیلي ادعا مي

ها در آتش هستند آن یهمه ،به جز یكي ،مشتبه وجود دارد

از وصي ها هستند که ابند همانیيکه نجات مو آن گروه 

 .اندپیروی کرده

 افسانه ای احمد اسماعيل دليل استخاره، 

بصری معتقد است که مي توان از طریق استخاره  احمد

با قرآن به امامت یك امام پي برد و حقانیت او را اثبات 

 نمود.

دیگر دالیل اثبات حقانیت سید احمد  ازاو مي نویسد: 

مهدی است به این که وی وصي و فرستاده امام   الحسن

شهادت خداوند به وسیله استخاره با قرآن در مورد حقانیت 
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از آن است  ،خدای سبحان منزه ،با توجه به این وی است.

که نسبت به کسي که از او طلب نصیحت مي نماید خیانت 

این روش اثبات از ساده ترین و محكم ترین  پس نماید...

 مي باشد  دالیل تایید حقانیت سید احمد الحسن

وارد شده که دلیل  ائمه  از يتیدر روا ایآ - 44

افرادی را برای  و یا ائمه استخاره است؟حقانیت ما 

و اعتقادی به استخاره ارجاع روشن شدن حقائق دیني 

 اند؟داده

 

 اولين كسي است كه به حقانيت خود به

 استخاره متوسل مي شود 

اید که  هن کسي را دیدآیا تا اآلمي نویسد:  حمد بصریا

بگوید درباره ی من از خدا به وسیله ی شهادت عالم 

آیا این خود باالترین  ملكوت و شهادت قرآن سوال کنید؟

 .دلیل حقانیت ایشان)ع( نمي باشد
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د ثابت کرد که احمد بصری با این اعتراف خو  - 45

ائمه و پیامبران تاکنون برای حقانیت خود به استخاره 

 متوسل نشده اند آیا این نمونه بارز از بدعت نیست؟

 آیا این مخالف صریح قرآن نیست که مي گوید: - 46

 

 او به یا است داده را اریک چنین  آیا خداوند اجازه ی

 .افتراء مي بندید

 .بندد دروغ خدا بر آنكه از ستمكارتر  کیست

 

 شرعيت  عدماعتراف احمد اسماعيل به 

 استخاره در امور شرعي

احمد بصری در کتاب پاسخ های روشنگر تصریح 

استخاره حتي در باب تشخیص حالل و حرام  میكند که

 بودن مرغ ذبح شده حجیتي ندارد.
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از وی سؤال شده: برما دشواراست که برویم و از روش 

 ، ما برای خوردن گوشت و مرغذبح مطمئن شویم لذا 

 استخاره میكنیم آیا این کار برای ما جایز است؟

در خصوص مرغ باید حتما  :داده پاسخاحمد اسماعیل 

ینان حاصل شود که به دست فرد مسلمان ذبح شده اطم

باشد زیرا آنها با دستگاه را مجاز شمرده اند و حال آن که 

 غیر شرعي است

ذبح مرغ نمي شود چگونه برای مشروعیت  - 47

و اثبات  خلیفه حقانیت برای شناخت استخاره کرد ولي

 مي شود از استخاره استفاده کرد؟ امامت او

 

 توسل به استخاره، سيره باطل مدعيان دروغين

احمد بصری که اعتراف مي کند من اول کسي هستم که 

برای حقانیت خودم به استخاره ارجاع مي دهم، یك دروغ 

چنین  نیدروغ انیمدع؛ چون قبل از وی نیز است آشكار
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ادعای  ابتدا اني کهمیرزا غالم احمد قادیکرده اند، همانند: 

کرد برای حقانیت خود  مهدویت کرد و سپس ادعای نبوت

 مردم را به استخاره ارجاع مي داد.

شبانه روز قوم  منمي نویسد:  میرزا غالم احمد قادیاني

 و گفتم:... خود را انذار داده و آنها را بحق دعوت کردم 

از خدا طلب »

 خداوندفرت کرده و استخاره کنید تا خبر دار شوید و از مغ

 .بخواهید که در امر من شما را با الهامات یاری کند

ادعاء بدعتي، شبیه ادعاء  این آیا سخن احمد در  - 48

باطل قادیاني نیست؟ چه فرقي میان طرفداران احمد 

 اسماعیل و طرفداران قادیاني است؟ 
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 ابهای پريشان و حقانيت احمد بصریخو

 

 ص خليفه كفايت ميکند يي برای تشخيخواب به تنها

احمد بصری بعد ذکر آیاتي چند همانند: 

 

مي نویسد: معنای این آیات بسیار روشن است یعني 

ر خواب یا بیداری برای عموم شهادت خدا از طریق رؤیا د

مردم که خداوند خود را برای آن ها به عنوان شاهد معرفي 

کرده است برای تشخیص مصداق خلیفه خدا در زمین 

کفایت مي کند... رؤیاهای صادقانه همان وحي و نص الهي 

نزد آفریدگان است که به وسیله آن خلیفه خدا در زمین را 

وحي الهي محسوب مي  مي شناسند و به اعتبار این که

   شوند.
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 امام علي )ع( در خواب، احمد بصری است

 از احمد بصری سؤال شده: 

ضربه خورده  یدم که بر سر امام علي در خواب د

است در سمت راست و چپ او امام حسن و امام 

 قرار داشتند. حسین

تان برای شما خیر وی پاسخ داده: ان شاء اهلل رؤیای

است و حق را برای شما تبیین و تعریف مي نماید در رؤیا 

در این زمان است یعني وصي امام  مراد، امام علي 

 ول.مهدی یا مهدی ا
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 امام حسين در خواب، احمد اسماعيل است

فرد دیگری پرسیده: خواب دیدم که من سر سفره امام 

در این  اده: حسیناحمد بصری پاسخ د هستم. حسین

است و او مهدی  زمان همان کسي است که نماد حسین 

 اول از آل محمد )ص( مي باشد.
 

 ریح و یا در روایات اهلآیا در قرآن آیه ای ص  - 49

مبني بر این که خواب یكي از راههای  بیت  

 شناخت حجت خدا هست، وجود دارد؟

در جواب کساني که مشروعیت اذان را  امام صادق 

 : که فرمودند کردند،به خواب اُبَيّ بن کعب مستند مي

«

تر از گرامي دین خداوند  گویند چوناین ها دروغ مي

  آن است که در خواب دیده شود.
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و این روایت  افزون بر بطالن عقیده احمد بصری کذاب 

اعیل را نیز ثابت مي کند که مدعي بودن جریان احمد اسم

اهل بیت هرگز بیان خود را در نفي حجیت رؤیا  شده اند: 

 .تا بدین لحظه به کار نبردند
  

میان احمد بصری و دیگر مدعیان دروغین  - 50

کاظم  گذار فرقه قادیانیه(، سیدهمانند: احمد قادیاني )بنیان

، علي یعقوبي )بنیان گذار فرقه شیخیه( رشتي )از ارکان 

یعقوبي( و... که برای حقانیت خود به خواب متوسل 

 شدند، چه فرقي وجود دارد؟مي
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