بسم هللا الرحمن الرحیم
تاریخ2931/80/12 :
موضوع« :احمد الحسن البصری» را بهتر بشناسید!
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصالة علی
رسول هللا و علی آله آل هللا السیما علی موالنا بقیة هللا و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء هللا إلی یوم لقاء هللا الحمدلله
الذی هدانا لهذا و ما ک ّنا لنهتدی لوال أن هدانا هللا
بحث امشب ما همانطور که اشاره فرمودند در رابطه با «احمد الحسن» یا «احمد اسماعیل» است که مدعی هست من
فرزند چهارم حضرت مهدی (ارواحنا فداه) هستم.
او ادعا می کند پدرم به من مأموریت داده است زمینه ظهورش را فراهم کنم و بزرگترین مانع برای ظهور حضرت ولی
عصر ،حوزههای علمیه و مراجع و علما هستند که باید آنها از سر راه برداشته شوند تا حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه)
تشریف بیاورند.
در رابطه با «احمد الحسن» ،جزوهای بنا به فرمایش سرور عزیزمان حضرت آیت هللا اعرافی تهیه شد و امسال در
راهپیمایی اربعین هم در حد گسترده توزیع شد و دوستان ما هم آنجا خیلی خوب کار کردند.
الحق و االنصاف نفس مدعیان «احمد الحسن» گرفته شد .آنها قبالا در فضای مجازی در رابطه با اینکه «احمد الحسن»
امام هست ،فرزند حضرت مهدی است ،حجت خداست گسترده تبلیغ میکردند .طرفداران او ادعا میکردند او کسی
است که حضرت آدم و حضرت نوح و حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی را نجات داده است.
آنها از فضائل و مناقب این امام جعلی خود میگفتند ،اما الحمدلله دوستان ما با راهنماییهایی که داشتیم و تجربهای
که در رابطه با وهابیت داشتیم و در اختیارشان قرار دادیم ،در این یکی دو ماه اخیر ،اینها را به انفعال کشاندند.

مردم میبینند که «احمد اسماعیل» این همه دروغ گفته است و این همه تناقض دارد .او که ادعا میکند "من از سگ
کمتر هستم" یا راست میگوید یا دروغ میگوید؛ اگر راست میگوید آیا کسی که از سگ کمتر است میتواند امام
سیزدهم یا امام شانزدهم باشد؟
ا
قطعا قبالا برنامههای زیادی در اینجا بوده و من نمیخواهم زیاد وقت
ایشان حرفهای بیاساس دیگری هم میزند.
عزیزان را بگیرم ،اما به چند نکته اشاره میکنم و گذرا رد میشوم.
البته این بحثهایی که در خدمت شما داریم به صورت زنده از اینترنت «شبکه جهانی حضرت ولی عصر» و به صورت
اینترنتی پخش میشود .اآلن در ایران و خارج از کشور حتی در اروپا و کانادا مرتب دوستان این برنامهها را میبینند.
دوستانمان تصویر آقایان علما را هم بدهند که خالصه این وهابیها یا «احمد الحسنیها» خواستند ترور کنند تنها به
سراغ ما نیایند و به سراغ رفقا هم بروند تا شریک جرمی هم داشته باشیم!!
در رابطه با این قضیه چند مسئله وجود دارد؛ مسئله اول بحث نسب «احمد الحسن» است که آیا و ا
اقعا طبق ادعای
ایشان فرزند حضرت مهدی است یا نیست.
هرکسی می تواند چنین ادعایی کند و بگوید که من حضرت مهدی را دیدم و او اعالم کرده است که من فرزند چهارم
ایشان هستم .حال اگر کسی بگوید من حضرت مهدی را دیدم و ایشان گفت که «احمد الحسن» کافر و مرتد است و
قتل او واجب است ،چه جوابی دارید؟
زمانی که ادعاها بدون دلیل و پشتوانه علمی هست ،هرکسی میتواند ادعا کند .ما می پرسیم که دلیل و معجزه شما
چیست؟ می گوید :معجزه من این است که میدانم قبر حضرت فاطمه زهرا کجاست .می پرسیم :قبر آن بزرگوار
کجاست؟ می گوید :در قبرستان بقیع است!!
به «مأل نصرالدین» گفتند :وسط کره زمین کجاست؟ گفت :همانجا که میخ طویله االغ مرا به زمین زدند .اگر قبول
ندارید متر کنید!

ا
واقعا قبر حضرت
این شخص ادعاهایی دارد که امکان پذیر نیست .آیا باید نستجیر بالله نبش قبر کنند تا ببینند که
فاطمه زهرا آنجاست یا خیر!؟ حال آنکه «شیخ صدوق» و دیگران قاطعانه میگویند که ما دلیل قطعی داریم که حضرت
صدیقه طاهره در منزلشان دفن شده است.
اصالا این ادعا و معجزهای که ایشان آورده است با روایات صحیحی که افرادی همانند «شیخ صدوق» و دیگران دارند
صددرصد در تناقض است.
ایشان حرفهای زیادی دارد .جالب اینجاست که در کتاب «جوابهای روشن کننده از راه امواج» قسمت اول
«جوابهای یمانی آل محمد» مطالبی بیان کرده است.
آنچه روایات متعدد و در حد متواتر به آن داللت دارد ،این است که یمانی از یمن و از صنعای یمن است .حال آنکه ایشان
از عراق و نزدیک بصره است!!
ایشان در اینجا وقتی مردم حرف او را قبول نمی کنند ،مینویسد" :از شما به خداوند شکایت نخواهم کرد ،بلکه جدم
رسول خدا از شما شکایت خواهد کرد .او مرا در وصیت خود ذکر کرده است .اسم و نسب و ویژگیهایم را ذکر کرده
است .پدرانم ائمه اطهار از شما شکایت خواهند کرد ،زیرا آنها مرا به اسم و نسب و خصوصیات و محل سکونتم ذکر
کردهاند".
مشاهده کنید ادعا کردن خیلی راحت است ،اما اثبات این ادعا راحت نیست« .علی محمد باب» هم ادعا کرد،
«حسینعلی بهاء» هم ادعا کرد« ،قادیانی» هم ادعا کرد« .احمد الحسن» اول قارورة کسرت فی اإلسالم نیست و قبل از
ایشان افراد زیادی ادعاهایی داشتند.
طبق آماری که ما داریم تا کنون بیش از صد نفر در دوران غیبت کبری ادعای مهدویت کردند .ابتدا ادعای بابیت کردند،
سپس گفتند که ما امام زمان هستیم!!

زمانی که مشاهده کردند تعدادی از افراد احمق اطراف او را گرفتند ،گفت" :اصالا من پیغمبر هستم" و در نهایت گفت:
"من خدا هستم" .وقتی که میبیند حرف میزند و مردم هم قبول میکنند ،ادعاهای خود را باالتر می برد .سنگ مفت
گنجشک هم مفت .او میزند و صید هم میکند.
جالب این است که عبارت دیگری در مورد حضرت سیدالشهدا دارد .خدا شاهد است که بنده هرگاه این عبارت را
میخوانم از حضرت سیدالشهدا خجالت میکشم که چقدر او وقیح است .او میگوید" :خون امام حسین در کربال به
خاطر پدرم و به خاطر من جاری شد".
مشاهده کنید چه ادعاهای وقیح و نادرستی دارد!! هیچکدام از ائمه اطهار چنین ادعایی نکردند .حضرت ولی عصر
نفرموده است که خون امام حسین به خاطر من ریخته شده است .امام حسین نفرمود که خون من به خاطر حضرت
مهدی یا «احمد الحسن» ریخته شده است.
این افترای بزرگی بر حضرت سیدالشهدا و ائمه اطهار (علیهم السالم) است .حدیث وصیت هم که این آقایان میآورند
هزاران تناقض دارد .خیلی زیاد نیاز نیست که بنده بخواهم در رابطه با او با دوستان صحبت کنم.
از طرف دیگری از او سؤال میکنند که دوست دارم شجره نامه کامل «سید احمد» را بدانم .او در جواب مینویسد:
"درخواست شما جهت اطالع از شجره نامه «سید احمد» نفعی برای شناخت حقانیت «سید احمد الحسن» ندارد ،زیرا
ا
تقریبا از نسل پنجم مقطوع النسب است".
وی
بنده نفهمیدم که مراد از مقطوع النسبی چیست .آیا مراد این است که نسب قطع شده است و دیگر اتصالی به باال
نیست؟ آنچنان که خود او میگوید نسل پنجم او حضرت مهدی (ارواحنا فداه) میشود.
تعبیری که در کتاب او نوشته شده این است" :اسم آقایمان «سید احمد» پسر «سید اسماعیل» پسر «سید صالح» پسر
«سید حسین» پسر «سید سلمان» پسر حضرت مهدی (ارواحنا فداه) است".

آیا او از نسل پنجم مقطوع النسب است؟ مراد از مقطوع النسب چیست؟ آیا مراد این است که او همانند حضرت آدم
بدون هیچ پدر و مادری به دنیا آمده است؟ آیا مراد از مقطوع النسبی این است که مادرش مشخص است و نستجیر
بالله پدرش مشخص نیست؟ مراد چیست؟!
من به حال او تأسف نمیخورم ،زیرا دهها و صدها نفر از این ادعاها کردند .اینکه بعضی افراد حرفهای پوچ و بیاساس
او را قبول میکنند ،جای تأسف دارد.
بعضی از طالب ما یا بعضی افرادی که ادعای فضل دارند و مدعی هستند ما در حوزه علمیه درس خارج داریم و رسائل و
مکاسب تدریس میکنیم ،جذب حرفهای بیاساس او میشوند که خدا میداند من برای این افراد تأسف میخورم.
پیوستن به داعش هزاران بار بر پیوستن به طرفداران این شخص شرف دارد .حداقل دواعش چندین آیه قرآن یا
روایاتی از پیغمبر اکرم یا ابوبکر و عمر و عایشه مطرح میکنند ،اما این افراد چیزی برای حرف زدن ندارند.
در رابطه با بحث وصیت ایشان ،من نمیخواهم خیلی زیاد نسبت به بحث وصیت صحبت کنم .در وصیتی که این آقایان
ا
سندا صددرصد ضعیف است.
میآورند اوالا این روایت در کتاب «الغیبة شیخ طوسی» هست که
دوستان میدانند اگر در حوزه علمیه دو نفر باشند که کتب رجالی را بیشتر ورق زده باشد یکی از آن دو بنده هستم که
در حوزه علمیه بیست سال درس رجال را در پایههای هشتم و نهم و دهم تدریس کردم.
امروز بسیاری از دوستان کتاب «المدخل إلی علم الرجال و الدرایه» ما را تدریس میکنند .نود درصد شخصیتهایی که
در سند روایات قرار گرفته اند را به قدری میشناسیم و با آنها انس گرفتیم که از نزدیکان خود هم بیشتر آنها را
میشناسیم.
روایتی که در کتاب «الغیبة شیخ طوسی» وارد شده است صددرصد ضعیف و مجهول است و چه بسا راویان س ّنی در
سند روایت دارد .عالوه بر اینکه صدر و ذیل روایت با هم سازگار نیست.
اصالا فرمایش رسول گرامی اسالم (صلی هللا علیه و آله) به امیرالمؤمنین که در این روایت مطرح شده کامالا مشخص
است که هیچ ارتباطی به حرفهای ایشان ندارد.

کتابی که مشاهده میکنید کتاب «الغیبة شیخ طوسی» است .روایاتی که آنها استدالل میکنند مبنی بر اینکه رسول
گرامی اسالم آنها را اعالم کرده است که دوازده مهدی میآیند و بعد از آن دوازده نفر هستند که آنها هم مهدی
هستند ،در کتاب «الغیبة» اثر «شیخ طوسی» است که ما اصل روایت را میآوریم تا شما مشاهده کنید .در ابتدای روایت
وارد شده است:
اة فأمْ أل رسول َّ
الله ص فی َّ
«قال رسول َّ
اللیلة َّالتی کان ْت فیها وفاته لعلی ع یا أبا ْالحسن أ ْحض ْر صحیف اة و دو ا
الله
وصیته ح َّتی ا ْنتهی إلی هذا ْالموْ ضع فقال یا علی إ َّنه سیکون بعْ دی ْاثنا عشر إم ا
ن بعْ دهمْ ْاثنا عشر م ْهدی اا»
اما و م ْ
تعبیری که در ابتدا آمده است ،چنین است که مینویسد:
اما سمَّ اک َّ
«فأ ْنت یا علی أوَّ ل اال ْثنی عشر إم ا
الله تعالی فی سمائه علی اا ْالمرْتضی و أمیر ْالم ْؤمنین و ِّ
الص ِّدیق ْالکبر
و ْالفاروق ْالعْ ظم و ْالمأْمون و ْالم ْهدی»
پس تو یا علی اوّ لین دوازده امام هستی .خدای تعالی تو را در آسمانش علی مرتضی ،امیر المؤمنین ،صدیق
اکبر ،فاروق اعظم ،مأمون و مهدی نامیده است.
«فال تص ُّح هذه ْال ْسماء لحد غیرک»
و این نامها برای غیر تو شایسته نیست.
حضرت به صراحت فرمودند که اطالق کلمه مهدی بر غیر از امیرالمؤمنین صحیح نیست ،اما احمدالحسن ادعا میکند که
دوازده مهدی میآید .سپس در آخر روایت مینویسد:
«إ َّنه سیکون بعْ دی ْاثنا عشر إم ا
ن بعْ دهمْ ْاثنا عشر م ْهدی اا»
اما و م ْ
ما باید صدر روایت را قبول کنیم ،ذیل روایت را قبول کنیم یا وسط روایت را قبول کنیم؟ عالوه بر این رسول اکرم
میفرماید:

«فإذا حضر ْتک ْالوفاة فسلِّمْ ها إلی ابْنی ْالحسن ْالب ِّر ْالوصول»
هر گاه وفاتت رسید ،خالفت را به فرزندم حسن واگذار کن ،که او برّ وصول است.
حضرت اسامی تک تک امامان را میبرد تا اینکه به امام حسن عسکری میرسد .او خالفت را به فرزندش حضرت
مهدی (ارواحنا له الفداه) میسپارد .سپس مینویسد :زمانی که حضرت مهدی آمد ،ظهور کرد ،حکومت جهانی تشکیل
داد و زمان وفاتش رسید ،این وصیت را به فرزندش حضرت مهدی اول تحویل میدهد.
هنوز که حضرت مهدی نیامده است ،حکومتی تشکیل نداده است ،وفاتش هم نرسیده است پس شما چه میگویید!؟
در روایت دارد که:
ِّ
اسم أبی و هو ع ْبد َّ
الله و
اسمی و ْ
اسمٌ ک ْ
«(فإذا حضر ْته ْالوفاة) ف ْلیسلمْ ها إلی ابْنه أوَّ ل ْالمقرَّبین له ثالثة أسامی ْ
أ ْحمد و اال ْسم ال َّثالث ْالم ْهدی هو أوَّ ل ْالم ْؤمنین»
پس وقتی که زمان وفاتش فرا رسید خالفت را به فرزندش که اوّ لین مهدیین است میسپارد .برای او سه نام
است .یک نامش مانند نام من و نام دیگرش نام پدر من است و آنها عبدهللا و احمد و نام سوّ مین مهدی است
و او اوّ لین مؤمنان است.
الغیبة (للطوسی)  /کتاب الغیبة للحجة ،نویسنده :طوسی ،محمد بن الحسن ،محقق  /مصحح :تهرانی ،عباد هللا و ناصح،
علی احمد ،ص  ،258باب الکالم علی الواقفة

این در حالی است که در ابتدای روایت آمده است که کلمه «مهدی» برای هیچکسی قابل اطالق نیست.
این روایت عمده دلیلی است که آقایان به آن استدالل میکنند و «احمد الحسن» ادعا میکند که نام من را ائمه آوردند،
پیغمبر اکرم آورده است ،امام حسین برای من شهید شده است .تمام این دالیل به حدیث وصیت برمیگردد!!
این روایت سندا مخدوش است و داللتا صدر و ذیل آن در تناقض با همدیگر است .عالوه بر این انطباق آن هم بر این
آقایان کامالا نادرست است.

مهمتر از همه اینها ،آنچه خیلی مهم است و دوست دارم عزیزان مقداری بیشتر دقت کنند حرفهایی از اوست که
خالف نص قرآن است و حرفهایی است که خالف عصمت مطلقه ائمه اطهار (علیهم السالم) است .کسی که فرزند
حضرت مهدی و امام است ،حداقل ضد قرآن کریم حرف نمیزند.
در کتاب «المتشابهات» جلد چهارم که دارد "نوشته جانشین و فرستاده امام مهدی «سید احمد الحسن»" شما را به خدا
سوگند میدهم خوب دقت کنید .اصالا من هیچ کاری ندارم ،تنها عبارت ایشان را با قرآن کریم تطبیق کنید .او مینویسد:
"یونس در شکم ماهی مرد و روحش به ظلمات جهنم نگریست .ایشان در ظلمات جهنم رفت و قارون را دید ،اما من
حقیقت را آشکار میکنم".
حقیقتی که ایشان میخواهد آشکار کند از معجزات یا کرامات اوست .او در ادامه مینویسد" :جسد حضرت یونس در
بیابان عریان و بیسرپناه افتاد و روحش در طبقات جهنم تا روز برانگیخته شدن باقی ماند ".تعبیر او را دقت کنید! این
مطلب در کتاب «المتشابهات» جلد چهارم صفحه  281تا  281وارد شده است.
ا
واقعا حرفی که او میزند با منطق قرآن سازگار است؟ قرآن کریم در رابطه با حضرت یونس میفرماید:
آیا
(و ذا ال ُّنون إ ْذ ذهب مغاض ا
ن ن ْقدر علیه فنادی فی ُّ
الظلمات أ ْن ال إله إال َّ أ ْنت س ْبحانک إنِّی ک ْنت من
ن أ ْن ل ْ
با فظ َّ
َّ
الظالمین)
و ذا النون (یونس) را (به یاد آور) ،در آن هنگام که خشمگین (از میان قوم خود) رفت ،و چنین میپنداشت که
ما بر او تنگ نخواهیم گرفت( ،اما موقعی که در کام نهنگ فرو رفت) در آن ظلمتها (ی متراکم) فریاد زد
خداوندا! جز تو معبودی نیست ،منزهی تو ،من از ستمکاران بودم.
استج ْبنا له و ن َّجیناه من الْغ ِّم و کذلک ن ْنجی ْالم ْؤمنین)
(ف ْ
ما دعای او را به اجابت رساندیم ،و از آن اندوه نجاتش بخشیدیم ،و همین گونه مؤمنان را نجات میدهیم.
[سوره أنبیاء ( :)12آیات  01و 00

آقای «فتحیه» مدعی شاگردی حضرت آیت هللا جوادی آملی که لیدر طرفداران «احمد الحسن» شده است .بنده دو
شب پیش خدمت آیت هللا جوادی آملی بودم و به ایشان گفتم که فتحیه مدعی شاگردی شما است و لیدر طرفداران
«احمد الحسن» شده است .ایشان از «فتحیه» اظهار برائت کردند و گفتند :من اصالا ایشان را به عنوان شاگرد قبول
ندارم.
«فتحیه» مثالا به بنده جواب داده است و میگوید" :آقای قزوینی! شما قرآن نخواندید و اصالا قرآن را نمیفهمید.
(فا ْستج ْبنا له و ن َّجیناه من ْالغ ِّم) به این معناست که شما را از مرگ نجات دادیم؟ اگر نهنگ شما را بخورد زنده
میمانید؟"
قرآن از این واقعه به عنوان یک معجزه نقل میکند .بحث بر سر این نیست که اگر قزوینی را یک ماهی بخورد زنده
میماند یا خیر ،بحث بر سر حضرت یونس است .بحث معجزه است!
(و ن َّجیناه من ْالغ ِّم و کذلک ن ْنجی ْالم ْؤمنین)
جالب اینجاست که در سوره مبارکه صافات وارد شده است:
(فنب ْذناه ب ْ
العراء و هو سقیم)
(به هر حال ما او را رهایی بخشیدیم و) او را در یک سرزمین خشک خالی از گیاه افکندیم در حالی که بیمار
بود.
حضرت یونس که هفت ،هشت ساعت یا سه شبانه روز در شکم ماهی مانده بود بدنش نحیف شده بود.
ن ْ
یقطین)
(و أ ْنب ْتنا علیه شجر اة م ْ
و کدویی بر او رویاندیم (تا در سایه برگهای پهن و مرطوبش آرامش یابد).
(و أ ْرس ْلناه إلی مائة أ ْلف أوْ یزیدون)
و او را به سوی جمعیت یکصد هزار نفری ،یا بیشتر ،فرستادیم.

این در حالی است که «احمد الحسن» مدعی است حضرت یونس مرد و در طبقات جهنم تا روز قیامت ماند .قرآن کریم
میفرماید:
(و أرْ س ْلناه إلی مائة أ ْلف أوْ یزیدون)
آیا قرآن کریم باید واضحتر و روشنتر از این بگوید؟ من نمیدانم این افراد به عقل خود قفل زدند؟ آیا این افراد را سحر
و جادو کردند؟ این افراد اصالا ظاهر قرآن کریم را هم نمیفهمند .تفسیر قرآن کریم نیست که بگوئیم تخصص الزم دارد.
شما این آیه را به کسی که عربی بلد است نشان بدهید و بگویید( :و أرْ س ْلناه إلی مائة أ ْلف أوْ یزیدون) به چه معناست!؟
یا آیه؛
(فآمنوا فمتَّعْ ناهمْ إلی حین)
آنها ایمان آوردند و تا مدت معلومی آنان را از مواهب زندگی بهرهمند ساختیم.
سوره صافات ( :)91آیات  215تا 210

دومرتبه عبارت ایشان را مشاهده کنید .در کتاب «المتشابهات» جلد چهارم وارد شده است" :من حقیقت را آشکار
میکنم ".در حقیقت او ضاللت و گمراهی و کفر را آشکار میکند.
او مینویسد" :جسد حضرت یونس در بیابان عریان و بیسرپناه افتاد و روحش در طبقات جهنم تا روز برانگیخته شدن
باقی ماند ".حضرت یونس که قرآن کریم در مورد او میفرماید:
(و ن َّجیناه من ْالغ ِّم و کذلک ن ْنجی ْالم ْؤمنین)
و:
(و أرْ س ْلناه إلی مائة أ ْلف أوْ یزیدون)
آیا جسدش رفته بود یا در خواب رفته بود مردم را نجات داده بود که قرآن کریم میفرماید:

(فآمنوا فمتَّعْ ناهمْ إلی حین)
اگر روح حضرت یونس در طبقات جهنم است و جسدش هم در ساحل افتاده است ،عبارت (و أ ْرس ْلناه إلی مائة أ ْلف أوْ
یزیدون) به چه معناست؟!
این موارد نمونه هایی از کفریاتی است که ایشان به صراحت بیان کرده است .بنده معتقدم این مسئله از معجزه اهلبیت
است.
کسی که ادعای دروغ کند خداوند عالم بر روی عقل او پرده بکشد و نفهمد چه میگوید .چنین شخصی مینویسد که
نستجیر بالله حضرت یونس مرد و در جهنم تا قیام قیامت ماند.
ایشان همچنین نسبت به بزرگان دیگر مطالبی را مطرح میکند .نسبت به حضرت ابراهیم همین تعبیر را دارد .و یا در
خصوص رسول گرامی اسالم اصالا منکر خاتمیت است.
این دیگر ربطی به بحث اسالم و شیعه و سنی ندارد ،ایشان اصالا به صراحت بحث خاتمیت را زیر سؤال میبرد .همچنین
نسبت به ائمه اطهار الطائالتی بیان کرده است .در کتاب «المتشابهات» جلد چهارم در خصوص آیه شریفه:
(و کان ْاإل ْنسان أکثر شیء جدال)
ولی انسان بیش از هر چیز به جدل میپردازد.
سوره کهف ( :)20آیه 51

چنین می نویسد" :جدل در این آیه به معنای کالم حق و حجت آوردن و رحل باطل است .مراد از ْ
(اإل ْنسان) در این آیه
علی بن أبی طالب است .به این معنا که ْ
(اإل ْنسان) هرگاه گمراه شود به باطل مجادله مینماید".
آیا کفری باالتر از این است؟ این همان تعبیری است که اهل سنت نسبت به امیرالمؤمنین دارند .همچنین در کتاب
«المتشابهات» جلد سوم نسبت به آیه شریفه:

(و ْالع ْصر إ َّن ْاإل ْنسان لفی خ ْسر)
به عصر سوگند ،که انسانها همه در زیاناند.
سوره عصر ( :)289آیات  2و 1

جواب" :امیرالمؤمنین همان ( ْاإل ْنسان) است و او در خیر و زیان است ".حال آنکه مشاهده کنید تعبیری که «مرحوم
صدوق» در کتاب «کمال الدین» دارد ،این است که میگوید:
«إ َّن ْاإل ْنسان لفی خ ْسر یعْ نی أعْ داءنا»
کمال الدین و تمام النعمة ،نویسنده :ابن بابویه ،محمد بن علی ،محقق  /مصحح :غفاری ،علی اکبر ،ج  ،1ص  ،151ح 2

ولی احمد بصری ادعا میکند که مراد از (إ َّن ْاإل ْنسان لفی خ ْسر) علی بن أبی طالب است!! امام صادق (علیه السالم)
میفرمایند :مراد از (إ َّن ْاإل ْنسان لفی خ ْسر) اعداء ما هستند.
در روایت دیگر «سید بن طاووس» در کتاب «إقبال االعمال» مینویسد( :إ َّن ْاإل ْنسان لفی خ ْسر) اعداء آل محمد
(صلوات هللا علیهم اجمعین) هستند« .ابن شهرآشوب» در کتاب «مناقب» از «ابن عباس» روایت میکند:
«و ْالع ْصر إ َّن ْاإل ْنسان لفی خ ْسر یعْ نی أبا ج ْهل»
مناقب آل أبی طالب علیهم السالم ،نویسنده :ابن شهر آشوب مازندرانی ،محمد بن علی ،ج  ،9ص  ،12فصل فی أنه مع
الحق و الحق معه

مصداق اول برای (إ َّن ْاإل ْنسان لفی خ ْسر) «اباجهل» است و مصداق دوم اعداء آل محمد است .ولی این شخص به این
سادگی نسبت به امیرالمؤمنین جسارت میکند.
شما ببینید این شخص باز هم نسبت به حضرت امیر جسارت می کند و درباره مناجات امیرالمؤمنین:
ب و طاعتی قلیل ٌة و معْ صیتی کثیر ٌة و لسانی
وب و هوائی غال ٌ
وب و ع ْقلی م ْغل ٌ
وب و ن ْفسی معْ ی ٌ
«إلهی ق ْلبی م ْحج ٌ
مق ٌّر ب ُّ
الذنوب»

بحار النوار ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :جمعی از محققان ،ج  ،01ص  ،912ح 23

که البته غالب این دعاها سند چندانی ندارد و دعاهایی که سند داشته باشد خیلی کم است .معموال ا این دعاها را با کمک
حدیث «من بلغ» به قصد رجاء میخوانند .مشاهده کنید که تعبیر این شخص چیست! او مینویسد" :از نظر منیت و
ظلمت این عبارت ادا میشود".
معنای حرف او این است که منیت و ظلمتی در وجود حضرت امیرالمؤمنین است که چنین عبارتی را میگوید .همچنین
می گوید اگر این منیت و ظلمت کم در وجود حضرت علی نبود ،علی همان محمد میشد .این همان حرفی است که بنی
امیه درست کردند:
«لو لم أبعث فیکم لبعث فیکم عمر»
اگر من مبعوث نمیشدم ،عمر بن خطاب مبعوث میشد.
میزان االعتدال فی نقد الرجال ،اسم المؤلف :شمس الدین محمد بن أحمد الذهبی ،دار النشر :دار الکتب العلمیة  -بیروت
 ،2335 -الطبعة :الولی ،تحقیق :الشیخ علی محمد معوض والشیخ عادل أحمد عبدالموجود ،ج  ،1ص  ،112ح 1111

آیه شریفه مباهله میفرماید:
(ن ْدع أبْناءنا و أبْناءکمْ و نساءنا و نساءکمْ و أ ْنفسنا و أ ْنفسکمْ ثمَّ ن ْبتهل)
بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم ،شما هم فرزندان خود را ،ما زنان خویش را دعوت نماییم ،شما هم زنان
خود را ،ما از نفوس خود دعوت کنیم ،شما هم از نفوس خود ،آن گاه مباهله کنیم.
سوره آلعمران ( :)9آیه 12

دیگر به صورت متواتر آ وردند که امیرالمؤمنین نفس پیغمبر اکرم است و تفاوتی با پیغمبر اکرم ندارد ،جز بحث نبوت و
ارتباط با حضرت جبرئیل و ابالغ وحی .وگرنه در دیگر فضائل امیرالمؤمنین هم سطح رسول اکرم است.

«إن علیا منی وأنا منه»
علی از من است و من از علی هستم.
المستدرک علی الصحیحین ،اسم المؤلف :محمد بن عبدهللا أبو عبدهللا الحاکم النیسابوری ،دار النشر :دار الکتب العلمیة -
بیروت  2122 -هـ  2338 -م ،الطبعة :الولی ،تحقیق :مصطفی عبد القادر عطا ،ج  ،9ص  ،223ح 1513

«ال یبلغه إال أنت أو من کمثلک»! این تعابیری است که ما در روایات نسبت به امیرالمؤمنین داریم .همچنین این
شخص ،نسبت به حضرت سیدالشهدا مطالبی بیان کرده است که من نمیدانم این آقایان با چه رویی و با چه بیحیایی
دنبال این میروند.
البته خود او اعالم میکند که حرفهایی که در کتاب «المتشابهات» زدم هیچکدام از مراجع عظام تقلید و حوزههای
علمیه و علما توانایی رد حرفهای مرا ندارند.
او تحدی میکند و میگوید :حرفهای من در چهار جلد کتاب «المتشابهات» حرفهای قطعی و مسلم و غیر قابل
خدشه است .اگر علما توانایی دارند ،بیایند جواب حرفهای مرا در کتاب «المتشابهات» بدهند.
البته من می گویم که الزم نیست علما بیایند؛ حتی بچه شیعههای خردسالی که با عقاید شیعیان آشنا هستند میدانند
که این مطالب کفریات است .در کتاب «المتشابهات» در رابطه با عبارت:
ن ذ ِّ
ن شکی و ش ْرکی ق ْبل حلول رمْ سی بک أ ْنتصر فا ْنصرْ نی»
ل ن ْفسی و ط ِّهرْنی م ْ
«إلهی أ ْخر ْجنی م ْ
بحار النوار ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :جمعی از محققان ،ج  ،35ص  ،111ح 9

ا
ظاهرا قلمشان لغزیده است و بعد از اینکه دعای عرفه را نقل میکند،
که در دعای عرفه هست« ،مرحوم محدث قمی»
یک صفحه و نیم نقل دارد ،حال آنکه این مطلب در منابع اصلی همانند «مصباح المتهجد» و دیگر کتب نیست.
ا
فرضا هم باشد ما موارد متعددی داریم که
این عبارت اضافه در بعضی از منابع بوده و ایشان به قصد رجا آورده است.
ائمه اطهار یا نبی گرامی اسالم میفرمایند :من دعاهایی که دارم برای تعلیم امت است.

حا مبی ا
(إ َّنا فت ْحنا لک ف ْت ا
نا)
ما برای تو پیروزی آشکاری فراهم ساختیم!
سوره فتح ( :)10آیه 2

اینکه ما گناهان تو را بخشیدیم مراد گناه امت است .مراد از «استغفر لذنبک» منظور «استغفر لذنب امتک» است .این
فرمایش هم در منابع شیعه و هم در منابع اهل سنت آمده است .بر فرض اگر هم باشد توجیه آن این است.
ا
عمدتا برای آموزش به دیگران است .مشاهده کنید تعبیری که «احمد
بعضی از دعاها از جمله دعاهای ائمه اطهار
ا
واقعا از حضرت فاطمه معصومه (سالم هللا علیها) و حضرت ولی عصر پوزش
الحسن» مطرح میکند چنین است که من
میطلبم.
اصالا نقل این مطالب برای انسان زجرآور است .او مینویسد" :شرک نفسانی که مخفیترین نوع شرک است و همان
منیت میباشد ...امام حسین این معنای شرک و نیز آنچه از شرک به همراه دارد را قصد کرده است".
علی بن أبی طالب که مصداق (إ َّن ْاإل ْنسان لفی خ ْسر) است ،امام حسین که مشرک است ،حضرت نوح جهنمی شد،
حضرت ابراهیم بت پرست شد .حال چه چیزی در زمین ماند؟
احترام امامزاده را باید متولی داشته باشد .زمانی که ایشان به این شکل مطرح میکند ،ما چه انتظاری میتوانیم داشته
باشیم .البته این گونه ادعیه ،در دیگر کتب ادعیه وارد نشده است« .مرحوم مجلسی» این مطالب را ندارد« ،مرحوم
کفعمی» در «بلد المین» ندارد« ،سید بن طاووس» در «مصباح الزائر» ندارد ،همچنین در کتاب «اقبال العمال» که
دفتر تبلیغات آن را چاپ کرده است این مطالب وارد نشده است.
اصالا این تعابیری که هست از تعابیر صوفیه است« .عالمه مجلسی» در کتاب «بحاراالنوار» این تعابیر را زیر سؤال
میبرد و مینویسد:
«هذا الدعاء فی البلد المین و ابن طاوس فی مصباح الزائر کما سبق ذکرهما و لکن لیس فی آخره فیهما بقدر
ا
تقریبا و هو من قوله إلهی أنا الفقیر فی غنای إلی آخر هذا الدعاء»
ورق

سپس مینویسد:
«هذه الورقة من مزیدات بعض مشایخ الصوفیة و من إلحاقاته و إدخاالته»
بحار النوار ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :جمعی از محققان ،ج  ،35ص  ،111ح 9

«مجلسی» خود این بخش را زیر سؤال برده و مینویسد :تکهای که در پایان دعای عرفه است ،بعضی تعابیری در آنجا
است که معموالا این عبارتها صحت ندارد .مثالا عبارت؛
اسلک بی م ْسلک أ ْهل ْالج ْذب»
«إلهی ح ِّق ْقنی بحقائق أ ْهل الْقرْ ب و ْ
بحار النوار ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :جمعی از محققان ،ج  ،35ص  ،111ح 9

بنده در اینترنت جستجو کردم ،اما یک مورد در ادعیه ائمه اطهار واژه «اهل جذب» نداریم .این اصطالحات بعضی از
عرفا و صوفیه است .اصالا این اصطالحات ربطی به سخنان ائمه اطهار (علیهم السالم) ندارد.
این شخص این تعبیر را گرفته است و به قول خود میخواهد اثبات کند نستجیر بالله در وجود مقدس حضرت
سیدالشهدا شرک بوده است .حال آنکه آیه تطهیر به صراحت میفرماید:
(إ َّنما یرید َّ
الله لی ْذهب ع ْنکم ال ِّر ْجس أ ْهل ْالبیت و یط ِّهرکمْ ت ْطهیرا)
خداوند فقط میخواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کامالا شما را پاک سازد.
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جالب اینجاست که ما در بعضی از منابع داریم که مراد از این (ال ِّر ْجس) همان شرک است که خداوند عالم این شرک و
شک را از وجود ائمه اطهار (علیهم السالم) برداشته است.
ن ک ِّ
ل ذ ْنب و خطیئة»
«و هم ْالمعْ صومون م ْ
المالی ،نویسنده :ابن بابویه ،محمد بن علی ،ص  ،509ح 11

همچنین در جای دیگری وارد شده است:
«ل َّنهمْ معْ صومون مط َّهرون»
وسائل الشیعة ،نویسنده :شیخ حر عاملی ،محمد بن حسن ،محقق  /مصحح :مؤسسة آل البیت علیهم السالم ،ج  ،11ص
 ،298ح 99930

و:
ن ع ْند َّ
«أ ت ْدرون ما «ال ِّر ْجس» یا س ْلمان قال :ال .قالَّ :
الله أبدا»
الشک ،ال یشکون فی شیء جاء م ْ
کتاب سلیم بن قیس الهاللی ،نویسنده :هاللی ،سلیم بن قیس ،محقق  /مصحح :انصاری زنجانی خوئینی ،محمد ،ج ،1
ص  ،383باب الحدیث الثانی و الستون

این روایت کامالا صحیحه است .بنابراین مشخص است که روایت:
ن ذ ِّ
ن شکی و ش ْرکی»
ل ن ْفسی و ط ِّهرْنی م ْ
«إلهی أ ْخر ْجنی م ْ
مخالف با فرمایشات خود معصومین است .مخالف است با روایاتی که در ذیل آیه تطهیر داریم .بنابراین این تعابیری که
این حضرات دارند اینچنین تناقضاتی دارد.
ا
واقعا انسان خجالت
البته ح رف خیلی زیاد است .این افراد نسبت به علما و مراجع عظام تقلید توهینهایی دارند که
ا
واقعا حرفهایی که این افراد در رابطه با حوزههای علمیه و نسبت به مراجع
میکشد بخواهد این مطالب را مطرح کند.
میزنند حرفهای زشتی است.
او نسبت به حضرت آیت هللا العظمی سیستانی مینویسد" :حکم به رأی سیستانی حکم شیطان است".
این آقایان در مورد ائمه اطهار که چنین نظری دارند ،مراجع عظام تقلید را هم چنین یاد میکنند .نسبت به حوزههای
علمیه هم مینویسد" :در دوران غیبت علم از شما حوزویان برداشته میشود .در کالسهای درس و حوزه جز جهل
نیست".

اگر جز جهل نیست ،شما غلط کردید در حوزه علمیه نجف رفتید و چند سال درس خواندید .او ادعا میکند که اصالا
فقهای شیعه همگی آمریکایی هستند!! مراد او این است که فقهای شیعه در رکاب آمریکا قدم برمیدارند.
او در کتاب «در محضر عبد صالح» مینویسد" :نوشتهها و گفتههای فقهای شیعی و سنی و مسیحی که من بر آنها
وقوف یافتم نوشتههایی بیمایه است که فقط به درد بازار گرمی خودشان میخورد و فقط به کار فریفتن برخی پیروان
خرفت و تخدیر شده آنها میخورد".
او در نوشته هایش به مراجع شیعه توهین های رکیکی کرده است.
آیا او دیگر کسی را باقی گذاشته است؟ من نمیدانم آقایانی که تابع این افراد میشوند ،با چه رویی و با چه وضعی از
آنها تبعیت میکنند؟
او مینویسد" :اصالا تمام کسانی که به «احمد الحسن» ایمان نیاوردند ،از  29رجب  2115که ایشان اعالم کرده است ،از
والیت علی بن أبی طالب خارج و به این سبب به جهنم وارد خواهد شد و چه بد ورودگاهی است .هرکسی از این بیانیه
آگاه شد ،میداند که تاریخ این بیانیه  29رجب  2115است .هرکسی آن را قبول نکند از والیت علی بن أبی طالب خارج
است"" ،هرکسی از «احمد» اطاعت نکند اهل آتش است"" ،شیعیان یهود امت هستند".
او همچنین مینویسد" :ساکنین نجف همگی کافر هستند" .از او پرسیدهاند :کالهبرداری و خوردن مال دیگران چه
حکمی دارد؟ او در جواب مینویسد" :هیچ اشکالی ندارد".
آخه چه چیزی باقی گذاشته است؟ او تنها ازدواج با خواهر و مادر و دختر را حالل نکرده است و دیگر همه چیز را حالل
اعالم کرده است .اگر «احمد الحسن» این فتوا را هم صادر کند ،دیگر قضیه تمام خواهد شد.
امام حسین مشرک شد ،امیرالمؤمنین مشرک شد ،پیغمبر اکرم ،پیامبر خاتم نیست ،حضرت یونس جهنمی است،
مسلمانان همگی کافر هستند .تنها یک فتوا مانده است که ایشان صادر کند و این پروژه کامل میشود .او تنها مانده
صادر کند :ازدواج با محارم اشکالی ندارد!! اگر او این فتوا را هم صادر کند سناریو تکمیل خواهد شد و آنها با خیال
راحت میتوانند هر کاری انجام دهند.

او همچنین مینویسد" :برای حمله نظامی باید نیرو تهیه کرد"" ،قوانین دولتها شرعی نیست"" ،رهبر ایران طاغوت
زمان است"" ،هرکسی قائل به دمکراسی و انتخابات باشد کافر است"« .احمد» قائم آل محمد است« ،احمد» وزیر امام
مهدی است« ،احمد» رسول است« ،احمد» مایه اکمال دین است .او سپس میگوید« :احمد» اصالا جزئی از ائمه است!!
در کتاب او نوشته شده است" :او امامی از آل محمد و دوازدهمین فرزند رسول هللا و علی است ".البته این ادعا با این
ا
ا
واقعا درستی میزند .از این باالتر او مینویسد«" :احمد» خودش خلیفة هللا
واقعا سازگار است و حرف
مزخرفات هم
است"«" ،احمد» امام سیزدهم است".
می گوید :اصالا والیت «احمد» والیت الهی است« .یمانی» صاحب والیت خداوندی است« .له صاحب والیة إلهیة فال یکون
شخص حجة!»...
این ادعاهای اوست و آن هم پرونده این شخص است.
یکی از توفیقاتی که خداوند عالم در طول این  18سال عمر حوزوی به من عنایت کرده ،این است که با بسیاری از فرق
مذهبی بحث داشتم .بنده ابتدای انقالب چندین جلسه با کمونیستها مناظره داشتم ،با صوفیان بحث داشتم حتی قطب
بعضی از فرق صوفیان به منزل ما آمدند و چندین جلسه با آنها بحث داشتیم .بنده همچنین با اهل سنت و وهابیت
بحث داشتم.
خدا را شاهد میگیرم و قسم به روح پاک حضرت فاطمه معصومه (سالم هللا علیها) فرقهای بیپایهتر ،مزخرفتر،
فاسدتر و بدون پشتوانه علمی ،از فرقه «احمد الحسن» ندیدم.
خدا میداند وقتی میبینم افرادی جذب این فرقه شدند ،نمیدانم به حال آنها گریه کنم یا تأسف بخورم .ما از خداوند
برای این افراد طلب هدایت میکنیم ،گرچه ما کامالا متوجه شدیم بودجهها و اعتبارات ایشان از طرف چه کسانی تأمین
میشود.
ارتباطات این افراد با منافقین کامالا ارتباطات تمام عیار است

تمامی این اطالعات واضح و روشن بیرون آمده است .خدا را شاکر هستیم ما برخی از رفقا را فرستادیم تا با این فریب
خوردهها بحث کنند ،در یک جلسه سی ،چهل نفر مستبصر شدند و شروع به توهین و ناسزا گویی و لعن به «احمد
الحسن» کردند.
ما همین کتابها را به کسانی که فریب خورده بودند ،دادیم و گفتیم :شما معتقد هستید که «احمد الحسن» امام
سیزدهم است ،اما این حرفها و کتابهای اوست .آیا وا ا
قعا چنین آدمی را قبول دارید؟ آنها گفتند :اگر چنین باشد
خداوند او را لعنت کند.
امروز هم جناب آقای «جلیلی» واژه "ملعون" را اطالق فرمودند .ما مقداری در اطالق کلمه "لعن" احتیاط میکنیم .اطالق
"لعن" کمی سخت است .ما میگوییم« :علیه من هللا ما یستحق» که شاید باالتر از لعن باشد.
من روزی خدمت آیت هللا خزعلی بود م و نسبت به کسانی که نسبت به اهلبیت ظلم کردند لعن کردم و گفتم :خداوند
آنها را لعنت کند .ایشان فرمودند :اول خداوند آنها را گرفتار کند و بعد لعنت کند .لذا شاید بعضی چیزها بدتر از لعن
باشد.
پرسش:
آیا در این ن یم قرن که کتب سلفیون را مطالعه کردید ،به مطالبی برخورد کردید که نظر حضرتعالی را تغییر داده باشد و
مطالب صحیح باشد.
پاسخ:
وهللا تالله بالله من در طول این عمرم که تمام کتابهایی که از وهابیت و مفتیانشان دارم را مطالعه کردم؛ بنده با مفتی
اعظم وهابی «آل شیخ» در طائف یک ساعت بحث کردم .او باالترین مقام علمی وهابیت است.
جناب آقای «نواب» در خدمتشان بودیم .در این یک ساعت بحثی که با مفتی اعظم داشتم و نوار آن هم موجود است،
ایشان همانند یک گنجشک در برابر عقاب بال بال میزد.

کسانی که اطراف او نشسته بودند اعتراض کردند و گفتند :شیخنا! این چه نوع جواب دادن است که به ایشان میگویید؟
ایشان به کتب و روایات صحیح ما استناد میکند ،اما جوابهای شما ارتباطی به سؤاالت ایشان و اشکال ایشان ندارد.
ما تمامی این مطالب را در کتاب «قصة الحوار الهادی» آوردیم .من نمیگویم کسی هستم ،اما ما تمام مطالبی که از
اهلبیت یاد گرفته بودیم را مطرح کردیم .کاری شد که خود معاونین او به او اعتراض کردند که این راه جواب دادن
نیست.
من با باالترین استاد دانشگاه أم القری «پروفسور غامدی» بیش از سی جلسه مناظره داشتم .آخرین مناظرهای که بنده
داشتم در سال  2901در منزلشان بود و جناب آقای «دکتر زمانی» ،آقای «مبلغی» و «دکتر معارف» از دانشگاه تهران
در جلسه حضور داشتند.
ما چهار ساعت با ایشان بحث داشتیم ،در چندین مورد ایشان مبهوت ماند و نتوانست جواب بدهد .ایشان مطالبی از
کتاب فقهی امام خمینی و آیت هللا العظمی خوئی آورد و گفت :ببینید آقای خوئی معتقد است که اهل سنت نجس
هستند .امام خمینی معتقد است که اهل سنت نجس هستند.
من در کامپیوتر زدم و گفتم :دکتر! بنده انتظار نداشتم شما که  11سال در مقطع دکترا تدریس میکنی اینطور تدلیس
کنی .او گفت :چرا به بنده اتهام تدلیس میزنی؟
من کامپیوتر را آوردم و گفتم :امام خمینی عبارتی را نقل میکند که شما پرینت گرفتید ،بعد با عبارتهای تند و شدید
آن را رد میکند .شما نقل اشکال را میآوردید ،اما جوابی که ایشان به اشکال داده است را نمیآورید.
ایشان گفت :نظرتان در مورد صحبت آیت هللا خوئی چیست؟ من گفتم :آیت هللا خوئی هم به همین شکل از بعضی
اخباریون نقل میکند که آنها چنین حرفی داشتند و در ادامه میگوید که این با سیره و سنت اهلبیت و علمای ما سازگار
نیست.
او سر خود را انداخت پایین و هیچ جوابی برای گفتن نداشت .من به ایشان گفتم :بنده دو سال قبل همین جا همین
اشکال را کردید و من جواب دادم ،اما امروز بازهم این اشکال را آوردید.

جالب است که ایشان بعد از یک سال و اندی در یکی از شبکههای ماهوارهای این نوشتهها را آورد و ادعا کرد که "ببینید
امام خمینی و آیت هللا خوئی معتقد است که اهل سنت نجس و کافر هستند ".مشخص است که این شخص چه کاری
میخواهد کند.
در مورد اخباریگری پرسیدید که باید عرض کنم که دوستان عزیز! بحث اخباری گری اصلی که «مأل محمد امین
استرآبادی» بنیانگذار آن بود ،فقها آن را زیر سؤال بردند.
«مرحوم سید بحرالعلوم (رضوان هللا تعالی علیه)» متوفای  2121و شاگردان ایشان از جمله «مرحوم میرزا حبیب هللا
رشتی» و «مرحوم شفتی» قیام کردند و آن اخباری گری که بساط اجتهاد و مرجعیت و تقلید را به هم میزد را نابود
کردند .پس از آن اثراتی به عنوان تمسک به روایات و اینکه کتب اربعه ما صحیح است یا نیست بیان کردند.
«صاحب حدائق» چنین مسلکی دارد« ،مرحوم عالمه مجلسی»« ،مرحوم کاشانی» و دیگران را نمیتوانیم اخباری
بخوانیم .اخباریگری معروف که بنیانگذار آن «مأل محمد امین استرآبادی» بود.
پرسش:
آیا حضرت ولی عصر خواهر و فرزند دارد؟
پاسخ:
ما بارها گفتیم که اصالا برایمان روشن نیست که حضرت ولی عصر ازدواج کرده است یا نکرده است ،فرزندی دارد یا
ندارد .بنده قبالا هم گفتم یک دسته از علما معتقدند که حضرت ولی عصر ازدواج کرده است.
یکی از آقایان میگفت :در تهران کسی را میشناسم که دختر خود را به حضرت ولی عصر داده است و داستانهایی هم
میگفت .آقایان تکه حرف مرا گرفتند و در فضای مجازی پخش کردند که آقای قزوینی گفته است حضرت ولی عصر با
یک دختر تهرانی ازدواج کرده است!!
یک دسته اینطور میگویند ،اما دسته دیگر میگویند که حضرت ولی عصر ازدواج نکرده است .دسته دیگر معتقدند که
اگر حضرت مهدی ازدواج نکند با حدیث معروف نبوی؛

ن س َّنتی فلیس م ِّنی»
ن رغب ع ْ
«ال ِّنکاح س َّنتی فم ْ
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دچار مشکل می شویم .من گفتم :اوالا برای ما روشن نیست .بعد از آن ،ازدواج کردن یا نکردن حضرت ولی عصر از
واجبات نیست که اگر من ندانم به دین من ضرر رسیده باشد .این قضیه چیز حرامی هم نیست که اگر من معتقد نشدم
چیز حرامی انجام داده باشم .برای ما روشن نیست.
بنده تمام روایاتی که در رابطه با سالم بر ذریه حضرت مهدی است بررسی کردم ،اما یک روایت صحیح ندیدم .اآلن
فرصت آن نیست ،اما تک تک دعاهایی که در خصوص صلوات بر حضرت مهدی و ذریه آن بزرگوار آمده است ،بررسی
سندی شده است و ما یک روایت معتبر پیدا نکردیم.
ان شاءهللا حضرت مهدی می آیند و آن زمان روشن خواهد شد که حضرت ازدواج کرده است یا نکرده است ،فرزند دارد
یا ندارد .فرزندی که ادعا میکند من فرزند حضرت مهدی هستم فرزند ناخلفی است .اگر دیگر فرزندان حضرت مهدی
هم چنین هستند به خداوند پناه میبریم!
پرسش:
یکی از ادعاهای این افراد این است که ما امام زمان را خواب دیدیم.
پاسخ:
افراد دیگری هم خواب دیدند که «احمد الحسن» شیطان است .ما خودمان قبل از اربعین برنامه داشتیم و حدود  18نفر
از طالب سراسر کشور را که بر ضد فرقه «احمد الحسن» روشنگری میکنند را به قم دعوت کردیم و دو سه روزی مهمان
ما بودند و نشست خوبی داشتیم.
حضرت آیت هللا اعرافی آمدند و یک صحبت یک ساعته با این افراد داشتند که بسیار جلسه خوبی بود.

بعضی از دوستان ما که با ما کار می کنند امام جواد و امام رضا را در خواب دیده بودند و حضرت فرموده بودند شما که
علیه «احمد الحسن» کار میکنید مورد رضایت ما هستید .این شخص منفور و مبغوض ماست .دهها تن دیگر خواب
دیده است که این شخص منحرف و کذاب است.
او میگوید :کسانی که علیه من خواب میبینند خواب شیطانی است و کسانی که بر له من خواب میبینند خواب رحمانی
است .اآلن فرصت نیست ،اما اگر فرصتی باشد و من در خدمت دوستان باشم ادله آنها را نسبت به خواب و اینکه اصالا
خواب حجت است یا نه بیان میکنیم.
دوازده تن امام ،اوصیای گذشته و صد و بیست و چهار هزار پیغمبر هیچکدام نیامدند بگویند که اگر میخواهید بدانید که
من حق هستم خواب ببینید .خواب یکی از نشانههای تشخیص حجت نیست.
یکی از گالیههایی که ما از رفقای حوزوی داریم این است که مقداری روی مبانی اعتقادی شیعه که اصالا راه تشخیص
حجت چیست باید کار کنند ،زیرا خوب کار نشده است.
اآلن اگر حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) تشریف بیاورند و ادعا کنند ،ما به چه دلیلی استناد کنیم .آیا ما آیات و روایاتی
که در رابطه با حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) داریم را بررسی کردیم که وجود مقدس حضرت ولی عصر را با آن
تشخیص بدهیم یا نستجیر بالله زمانی که حضرت آمد هم ما به دنبال تشکیک هستیم و میگوییم که شاید این چنین
باشد و شاید آن چنان باشد!؟
یکی از موضوعاتی که ضرورت دارد دوستان خوب و عمیق کار کنند و دهها برابر درسهای خارج و رسائل و مکاسب روی
آن وقت بگذارند این روایاتی است که در «کافی»« ،بصائر الدرجات»« ،کفایة الثر» در رابطه با راه تشخیص امام است.
دوستان در کامپیوتر بزنید:
«بم تعرف الحجة»« ،بم یعرف اإلمام»!
ائمه اطهار خود ،راه شناخت امام را به ما معرفی کردند و در هیچ یک از روایات نیاوردند که راه شناخت امام خواب دیدن
است یا راه شناخت امام استخاره کردن است.

پرسش:
در رابطه با قضیه سحر مطالبی بفرمایید.
پاسخ:
البته من خیلی زیاد به سحر و جادو قطع ندارم ،اما اینکه این افراد از طریق هیبنوتیزم تصرف میکنند برای ما روشن
شده است.
کسانی که در قضیه هیبنوتیزم کار کردند و مسلط هستند ،میگویند که آنها تصرف میکنند که شما قرار است امشب
فالن خواب را ببینید .آنها در خواب در روح او تصرف میکنند و حرفهایی القاء میکنند و میزنند و فردا میگویند که
دیدی گفتم خواب میبینید! این قضیه طبیعی است .یک شخص مرتاض هندی صدها برابر بیش از این میتواند کار
کند .این قضیه طبیعی است که این افراد انجام میدهند.
این سؤاالت نمونههایی از سؤاالت دوستان بود.
البته بنده این قضیه را خدمت عرض کنم ،بنده شب اول که در اینجا بودم در رابطه با پاسخی که نسبت به جناب آقای
«واعظ زاده خراسانی» در «مجله نهج البالغه» شماره  1داده بودم به بعضی از آقایان برخورده است .بعضی از آقایان
خرده گرفتند که شما با رهبران تقریب مخالفت دارید.
ما با رهبران تقریب هیچ مخالفتی نداریم .مرحوم آقای «واعظ زاده خراسانی» دهها کار خوب انجام داده است که تمامی
آن کارها مورد تأیید است .ایشان حرف نادرستی زدند که قبل از من آیت هللا سبحانی حرف نادرستی که در «مجله هفت
آسمان» زده بود را جواب دادند ،دیگران هم جواب دادند.
جوابی که من در «مجله نهج البالغه» دادم را آیت هللا خزعلی و آیت هللا سبحانی و آقای «دین پرور» از بنده خواستند.
جوابیهای که بنده نوشتم قبل از اینکه چاپ شود آیت هللا سبحانی دیدند و اصالحاتی که داشتند را اعمال کردند.

آیت هللا شبیری زنجانی از اول تا آخر این جوابیه را دیدند ،آیت هللا میالنی این جوابیه را دیدند .در آخر سر ،مدیریت
حوزه که آن زمان با جناب آیت هللا بوشهری بود که خودم به منزلشان بردم و تحویل دادم و ایشان دستور دادند چند مورد
را حذف کنم.
با اینکه این حذفیات خالف نظر بنده بود به احترام این بزرگوار ،مواردی که ایشان فرموده بودند را حذف کردم و چاپ
شد.
این بحث ،بحث طبیعی است و چنین نیست که اگر کسی آمد نسبت به نقد حرف کسی حرف زد مخالف با اوست.
متأسفانه در این زمینه حرفهای زشت و وقیحی در فضای مجازی مطرح کردند که این دون شأن حوزوی و دون شأن
یک طلبه است .اگر مرد هستید به میدان بیایید .مقاله من چاپ شده است .مقاله من در «مجله نهج البالغه» است.
همین دیشب که بنده داشتم کار میکردم ،کتابخانه مرکز تحقیقات علوم کامپیوتری نور این مقاله را دارد .شماره چهار و
پنج مصاحبه با استاد «واعظ زاده خراسانی» و در جوابیه شماره شش جوابیه حسینی قزوینی موجود است.
دوستان این مقاله را مطالعه کنند .و جواب بدهید .اآلن که من هستم اگر اشکالی در جواب من بوده است ،بفرمائید تا
توضیح دهم« .نحن ابناء الدلیل»!
اگر ما بخواهیم این نظریات را مالک قرار بدهیم اصالا نباید حرف بزنیم .اگر مالک نظر آقایان اهل سنت تندرو باشد ،ما
باید بسیاری از آیات قرآن کریم را حذف کنیم.
(إ ْن جاءکمْ فاس ٌق بنبإ فتبینوا)
اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد در باره آن تحقیق کنید.
سوره حجرات ( :)13آیه 1

متعلق به چه کسانی است؟ آیا غیر از صحابه است؟ اینکه «طلحه» و دیگران گفتند :وقتی پیغمبر اکرم از دنیا برود ما با
عایشه ازدواج میکنیم و آیه قرآن کریم آمد:

ن بعْ ده أبدا)
(و ال أ ْن ت ْنکحوا أ ْزواجه م ْ
و نه هرگز همسران او را بعد از او به همسری خود در آورید.
سوره احزاب ( :)99آیه 59

امثال این آیات متعلق به همین صحابه بوده است .کسانی که جنگها را به راه انداختند به طوری که در جنگ جمل سی
هزار کشته بر جای گذاشتند و یا بنا به نقل «تاریخ یعقوبی» در جنگ صفین صد و ده هزار کشته بر جای گذاشتند همین
صحابه بودند.
کسانی که به خانه حضرت فاطمه زهرا حمله کردند مگر غیر از صحابه بودند؟ هنوز که دوران تابعین نرسیده بود.
بعد از اینکه این مقاله بنده چاپ شد آیت هللا العظمی فاضل لنکرانی چندین بار بزرگواری کردند و گفتند :من جوابیه شما
را چند بار خواندم و برایتان دعا کردم .بعد از آن هم کسی جواب ننوشت.
آقای واعظ زاده خراسانی بازهم در «مجله حوزه علمیه» حرفهایی زد و از بنی امیه تجلیل کرد مبنی بر اینکه بنی امیه
اسالم را وسعت بخشیدند!
جناب آیت هللا بوشهری تلفنی با من تماس گرفت و فرمود :به ایشان جواب بدهید .من پنج مقاله در «افق حوزه»
ا
واقعا بنی امیه خادم اسالم بودند یا خائن
نوشتم که سه مورد از آن را چاپ کردند .مقاالت من با این مضمون بود که آیا
به اسالم بودند؟
ما با کسانی که داعیان تقریب هستند ارادت داریم.
بنده بارها گفتم و به خانواده هم وصیت کردم علی میزان هللا است .ما نه در عدالت شبیه امیرالمؤمنین هستیم و نه در
تقوا و نه در عبادت شبیه آن بزرگوار هستیم ،اما در فحش خوردن شباهتی به امیرالمؤمنین داریم.
من بارها گفتم که یا حضرت زهرا! ما به خاطر دفاع از امیرالمؤمنین فحشی نمانده است که از وهابیت نخورده باشیم.
ا
اخیرا طرفداران «احمد الحسن» در فضای مجازی رکیکترین فحشها را نثار ما میکنند و من خوشحالم.

بنده تعدادی از این فحش ها را جمع کردم و گفتم در کفنم بگذارند تا فردای قیامت خدمت حضرت فاطمه زهرا بگویم:
یا زهرا ! اگر ما کاری برای امیرالمؤمنین نکردیم حداقل این است که چند فحش به خاطر دفاع از امیرالمؤمنین خوردیم.
ما خوشحال هستیم ،اما دلمان برای بعضی از عزیزان میسوزد .راه و رسم حوزوی بودن این نیست.
والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

