
 

 

 

 

 

 

 

 

 ميبسم اهلل الرحمن الرح

 کنيد:آنچه که در اين مقاله مطالعه مي

 شنايي با فرقه احمد بصري به عنوان مدعي مهدويت و امامت.آ

 عرفي چهار زني که افضل ديگر زنان عالم هستند.م

 .افضل زنان عالمسالم اهلل عليها   ضرت زهراح

 لم توسط احمد بصري.اعر زنان ب سالم اهلل عليها نکار حصر افضليت حضرت زهراا

 تيجه گيري سخنان احمد بصري در انکار افضليت حضرت زهرا سالم اهلل عليها و انکار روايت.ن

 حمد بصري: انکار کننده روايات کافر است.ا

 .يتوسط احمد بصر گر زنان عالم يدبر  هايسالم اهلل عل حضرت زهرا تينکار افضلا

 .مدعي مهدويت و امامت ناآشنايي با فرقه احمد بصري به عنو قدمه:م

اي تلخ است که مسلمانان هر از هور مدعيان دروغين مهدويت، در طول تاريخ اسالم، مسئلهظ

شوند. گاهي صوفيه، گاهي شيخيه، گاهي بابيت، گاهي بهائيت و در چندگاه با آن روبرو مي

پر فريب  ني اخير مدعي يمانيت با ادعاي نجات دادن مردم دست خويش را از آستيهاسال

اطالعان يا ساده لوحان يا ابليس بيرون آورده و به سمت مردم دراز كرده است! و در اين ميان کم

نمايند و جذب اين فرقه هاي ضاله و غرض ورزان، ابراز ايمان به اين جريان هاي انحرافي مي

 شوند.منحرف مي



 

 

 

 

 

 

 

 

ارزه با اسالم درست کردن بم يراها نياز بهتر يکياستعمار و دشمنان اسالم  يز يبق برنامه رط

ببرند همانگونه که با درست کردن داعش  نيمنحرف است تا به نام اسالم، اسالم را از ب يهافرقه

 به اسالم ضربه وارد کردند.سنت از دل اهل ير يتکف يهاروهکو گ

 نياگرفتند تا   شيرا در پ استيو استعمار همان س هودي عه،يش بيتخر يراستا و برا نيهم رد

 کنند. سيرا تاس يعيبار داعش ش

به نام احمد  يشخص يبه سرکردگ تيمهدو ياز عراق به عنوان مدع يانيجر شيسال پ 20 دودح

 .کرد تياعالم موجود ليهمبوش در شهر بصره با نماد ستاره شش پر اسرائ لهياز قب ليبن اسماع

خدا صلي اهلل  ولسربه  مو که با وجود داشتن نسبي مشخص و محروم بودن از اتصال نسبشه

کند فرزند چهارم از نسل امام زمان عليه السالم است که آمده مردم عليه وآله وسيادت، ادعا مي

 گمراه در دوره غيبت را هدايت کند!

ترين آنها ادعاي نبوت و امامت و رسالت رسد و مهمادعا مي 180و با کوله باري از دعاوي که به ا

خصوص عراق و ايران به راه انداخته و اي مختلف و بهرهوشدر کاي است، تبليغات گسترده

 هاي سبك و حتي بعضًا مضحك خود، مردم را به گرد خويش جمع کند.دارد با استداللتالش

 يلذا ادعا ابدييعشر خاتمه نم يشد که نبوت ختم نشده است و امامت در ائمه اثن يمدع يو

 نمود. تيالوه يرساند که ادعا ياج بهرا  کار يو حتنموده  امامت، نبوت و رسالت 

کافر و اند اوردهين مانيکه به او ا انيعيادعا کرد تمام مردم جهان و ش شيدر آغاز دعوت خو يو

 شيخو يو به مانند برادر ناتنباشد يعمل آنان قبول نم چيو نجس هستند و ه يدر حکم ناصب



 

 

 

 

 

 

 

 

يحالل م ياتباع و يبرا نشيفمخالوال شد ام يهمه مردم داده و مدع ريداعش حکم به تکف

 باشد.

يم السالم هميعل و ائمه اءيسوال بردن انب ريفرقه ز نيا سياز اهداف تاس يکيکه  ييآنجا زا

 ياله يهاجتبه ح يزشت اريبس يهاهانتا شيدر کتب مختلف خو يلذا احمد بصر  ، باشد

و  سواديب يهانسانا و ائمهم سل ه وو آل هياهلل عل يصل امبريشده است که پ ينموده و مدع

شود نعوذباهلل يم يکه مدع ييجاتا اند دهش تيکه دچار گناه و معصاند بوده يجاهل

بوده و  يدچار شرک خف ه السالميعل نيدر خسران بوده و امام حس ه السالميعل نيرالمومنيام

ه نم رفته جهو ب هکم نهنگ مردر شه دبه علت گنا السالم هيعل ونسيبه مانند حضرت  ياله اءيانب

 .است

 يآن را برا ينمانده است که احمد بصر  عجيب و غريبي يادعا چيشد که ه يبتوان مدع دياش

شده است شتر حضرت صالح خود او بوده است؛  يمدع يکه و يينکرده باشد تا جا مطرحخود 

 به السالم هيعل يسيحضرت ع يکه به جا يباشد، کسيم يخود و اتيحضرت خضر در روا

 .ينينچنيامضحک  يشده است او بوده و صدها ادعا دهيکش بيصل

انسان  کرده است که فقط حيرا مطرح کرده و تصر يبيعج يخود ادعا ارانيدر مورد  يحت يو

 .آورنديم مانيفاسق و شرابخوار و زناکار به او ا يها

ارش ، تصميم به نگاين جريان ياها در راستاي روشنگري خالصانه نسبت به خطاها و دروغم

کوچک و روان گرفتيم تا در عين عميق بودن مطالب، در فرصت اندکي حقيقت را براي  مقاالت

 خواننده واضح نماييم.



 

 

 

 

 

 

 

 

تالش براي از ر اين مقاله به بررسي ادعاي احمد مرتبط با حضرت زهرا سالم اهلل عليها، يعني د

 پردازيم:م اهلل عليها ميهاي فضيلت حضرت زهرا سالبين بردن پايه

 ن عالم هستندگر زنايکه افضل د يچهار زنعرفي م

نقل شده است سنت عه و اهليو آله و سلم در منابع ش هياهلل عل يکه از رسول خدا صل ياتير رواد

سالم اهلل  جهيحضرت خد ،اهيسالم اهلل عل حضرت زهرا زنان عالم  چهار زن نيشود در ب يثابت م

 ؛باشنديگر زنان ميافضل دها  ي علسالم اهلله يت آسو حضرها  يسالم اهلل علم يرحضرت م ،اهيعل

 :نديمافريم نيخ صدوق در کتاب الخصال چنيچنانچه ش

د  َو َمْرَيُم ُمَحمَّ  ِبْنُت  َفاِطَمةُ  وَ  ُخَوْيِلد   ِبْنُت  َخِديَجةُ  أَْربَع   الَْجنَّةِ  أَْفَضُل ِنَساِء أَْهلِ ال رسول اهلل ...ق

 اِحم  اْمَرأَُة ِفْرَعْونَ ِبْنُت ُمزَ  ِبْنُت ِعْمَراَن َو آِسَيةُ 

 .23 ، ش 206ص ،الشيخ الصدوق ،لخصالا

 افضل زنان عالم هايسالم اهلل عل حضرت زهرا

ح يه و آله و سلم تصرياهلل عل يباشد که رسول اهلل صل يت مين روايدر کنار ا يگر يت ديوار

 ،باشديافضل مها  ياهلل علسالم  ن چهار نفر و تمام زنان عالم حضرت زهراين ايدر بفرمودند که 

ه و آله و سلم در مورد ياهلل عل ياز لسان مبارک رسول اهلل صل عه و اهل سنت يت را شين روايا

 :ت کرده استين روايخ صدوق چنيشچنانچه  نقل کرده اند؛ ها يحضرت زهرا سالم اهلل عل

ا ابَْنِتي َفاِطَمُة َفِإنََّها  ُثمَّ َقال...  ًا َذاَت َيْومِلساَل: ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه ص َكاَن َجاَعبَّاس  قَ ِن ابِْن عَ  َو أَمَّ

لِيَن َو اْْلِخِريَن َو ِهَي بَْضَعة   َدُة ِنَساِء الَْعالَِميَن ِمَن اْْلَوَّ  ...َسيِّ



 

 

 

 

 

 

 

 

اما : ... سپس فرمود نشسته بود ه و سلمصلي اهلل عليه  وآلرسول خدا  يبن عباس گويد روز ا

ست ا من وجودزنان جهانيان از اولين و آخرين و پاره  يبانو هماناها  يم اهلل علسال دخترم فاطمه

 ..است.

حقيق و نشر: ، 174ص  ،اْلماليهـ(، 381متوفايلصدوق، ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين ) ا

 .هـ1417، يالطبعة: اْلول م،ق -مؤسسة البعثة  -قسم الدراسات االسالمية 

که رسول خدا  كندنقل مي ه السالميگر از لسان حضرت صادق عليت ديخ صدوق در روايرحوم شم

ها سرور همه زنان عالم از اول تا يفرمودند که حضرت زهرا سالم اهلل عله و آله و سلم ياهلل عل يصل

 .باشنديان خلقت ميپا

، أبيه عن، مبن هاش إبراهيم : حدثنا علي بن قالاهلل اني رحمهبن جعفر الهمد حدثنا أحمد بن زياد

أخبرني عن قول  م:السالقلت ْلبي عبد اهلل عليه قال:، عن المفضل بن عمرسنان د بنعن محم

: أهي سيدة نساء عالمها؟ فقال العالمين: أنها سيدة نساء وآله في فاطمةعليهاهللهلل صلىرسول ا

 .ْلولين واْلخرين، وفاطمة سيدة نساء العالمين من اء عالمهاذاك لمريم كانت سيدة نسا

ه و ياهلل عل یصل امبريعرض کردم: مرا خبر ده از قول پ ه السالميعل د به امام صادقيگويفضل مم

ا او يآ«. ان استياو سرور زنان جهان»که فرمودند:  هايسالم اهلل علخدا درباره فاطمه  آله و سلم

عصر خود بوده است، اما  در م سرور زنان جهانيش است؟ امام فرمودند: مريسرور زنان عصر خو

 .ان استيسرور همه زنان از آغاز تا پاها  يسالم اهلل عل فاطمه

 .1 ، ش۱۰۷ ص ،الشيخ الصدوق االخبار، يعانم



 

 

 

 

 

 

 

 

به نقل از رسول  يالسيهم آمده است که به طور مثال در مسند ط سنتت در منابع اهلين روايا

 ن نقل شده:يسلم چن آله وه وياهلل عل ي صلاهلل

 .يا فاطمة اما ترضين ان تكونى سيدة نساء العالمين سول اهلل...ال رق

ي البصري ، اسم المؤلف:  سليمان بن داود أبو داود الفارس196ص  ،1ج  ،سند الطيالسيم

 .بيروت -النشر : دار المعرفة دار  ، 204الطيالسي الوفاة: 

تمام زنان عالم چهار زن  نيشد که در بباين نکته ميد ايآيت به دست مين رواينچه که از اآ

ها افضل بوده ين چهار نفر هم حضرت زهرا سالم اهلل علين ايباشند و در بيگران ميد ازافضل 

 .باشنديشان افضل تمام زنان عالم ميپس ا

 .يسط احمد بصر تو ر زنان عالمب هايسالم اهلل عل ت حضرت زهراينکار حصر افضلا

از تمام ها  يسالم اهلل عل ت حضرت زهرايسوال بردن افضل ريز شودبيان مين مقاله يدر ا نچه کهآ

 باشد.يم يتوسط احمد بصر  زنان عالم 

ان انحرافات يب يهااهرن يترياز اصل يکيکه م يشويمتوجه م يا مطالعه کتب احمد بصر ب

ان فضائل يکه به نام ب ييباشد تا جايائمه و بزرگان م سوء استفاده از نام يتوسط و يدتيعق

ن ين ترفند حصر را شکسته و بعد از آن ايخودش را ذکر کرده تا بتواند با ا يان عقائد انحرافآن

را  ينبوت و يبه عنوان نمونه مسئله ادعاتوان يادعا کند که م يانشخود و اطراف يمقام را برا

 مثال زد.



 

 

 

 

 

 

 

 

له و سلم ه و آياهلل عل يامبر صليکه نبوت بعد از پ شوديم يمسئله مدعن يدر ا يحمد بصر ا

و در  دارند يامبر يپمقام و  يهمه باز است و ائمه همه نب ياست و درب نبوت برارفته يان نپذيپا

 .کندينبوت م يخودش ادعا يبرا يمرحله بعد

ضيلتف  مانند خويشدش هزنان وابسته به خون مسئله هم احمد براي اينکه بتواند براي ير اد

از همه زنان عالم  هايسالم اهلل عل مي حضرت زهراکند مدعي شده است که افضليت دائتراشي 

به مقام حضرت توانند يدروغ است و درب اين مقام براي همه زنان باز است و زنان ديگر هم م

 رسند.ا بهيسالم اهلل عل زهرا

را به ه و آله و سلم ياهلل عل يصل امبريسخن پ ات ويارو خالف ين ادعاينکه بتواند ايا يبراي و

ن يشده است که ا يان استفاده کرده و مدعيعياز احساسات ش يخاص يرکيد با زبنشان يکرس

و ست يح نيم صحيه و مريو آسها يسالم اهلل عل جهيحضرت خد گر،يت سه خانم ديدمان افضليچ

 .باشديا مهيسالم اهلل عل جهيرت خدافضل بر حض هايسالم اهلل عل نبيحضرت ز

 نبين است تا بتواند به نام حضرت زيات ايف روال و خاليبدون دل ين ادعايصد احمد از اق

 د:يگوين ميلذا چن گران منتقل کنديخود را به دن اعتقاد ا آهيسالم اهلل عل

 :536رسشپ

 دهيس ه،يآس هديس م،يمر دهي: سانددهيکمال رس يمراحل باالچرا فقط چهار زن به  رورم:س

او  بيسرورم! شما که پسر و حب ؟هايعل سالم اهلل زهرا ميمعظمه موال يطاهره يدهيو س جهيخد

 امبريکه از منبع علم و از پسر پ يمرا مطلع گردان تا با پاسخ يدتيو عق يعلم ياونهبه گ ،يهست

 بم برگردم.حاآمده است، خوشحال و شادمان نزد اصه و آله و سلم ياهلل عل يصل اعظم



 

 

 

 

 

 

 

 

 اسخ:پ

. صحيح آن است که هر انسان ستينزنان به چهار نفر درست  دنيانحصار به کمال رس وضوعم

انسان مرد باشد، چه زن! اما  نيسبحان دارد؛ چه ا ينزد خدا يگاهيطبق علم و اخالصش، جا

 نيبرتر ايتر براز خود  شيپ يهانساناو از تمام اکه نيو ا نيانسان مع کيبرتر خواندن که نيا

نص  قيرد، فقط و فقط از طردا يبرتر ها نساننسبت به تمام ا يحت ايخود است و  ناهل زما

ه و آله ياهلل عل يصل امبريپ يخبررسان قي. از طرگردديفرستادگانش ثابت م يسبحان از سو يخدا

ها  ياهلل علم سال ثابت شده است که فاطمه ،هابيغ يبه نقل از خداوند سبحان و داناو سلم 

آسيه و خديجه، فضل و  ،ميکه مر ستاست. همچنين ثابت شده ا ()دو جهان انيسرور زنان عالم

 يار يبلکه زنان بس ؛شوديفقط به همين عده منحصر نم هيقض ينزد خداوند دارند ول يمقام

و  رترعده ب نيهست که از ا ييبانو يدارند. حت ييوجود دارند که نزد خدا مقام و منزلت واال

زنان  نيبرترها  ي علسالم اهللپس از مادرش فاطمه  دختر علىها  يسالم اهلل علباالتر است: زينب 

 است. انيجهان

و شما بدان که  ست،ين قيفقط همين چهار نفرند، چندان دق لتيسخن شما که زنان بافض نيا

 نيتوانند جزو برتربشان گشوده است تا با عمل و اخالص امتيتا روز ق هاتمام زن يباب به رو

 زنان دو عالم شوند.

 .45ص ،6ج ،ياحمد بصر  ،وشنگررياسخ هاپ



 

 

 

 

 

 

 

 

و انکار  هايت حضرت زهرا سالم اهلل عليافضل زير سوال بردندر  ياحمد بصر  سخنان ير يجه گيتن

 تيروا

 شود:يجه گرفته ميچند نت ين مطلب احمد بصر يز اا

گران ين زنان عالم چهار زن افضل بر ديب که دراند ه و آله و سلم فرمودهياهلل عل يامبر صليپ-1

 .باشنديها افضل بر همه زنان عالم ميهستند و حضرت زهرا سالم اهلل عل

که  اندشان اشتباه کردهيست و اين يقيه و آله و سلم سخن دقياهلل عل يامبر صليپ ن سخنيا -2

 د!کنيشان را انکار ميسخن ا احمدلذا  اندن مطلب را گفتهيا

ا به ست تهمه زنان باز ا يست و درب برايح نين چهار نفر صحيت زنان عالم بر ايحصر افضل-3

 !ن مقام برسنديا

 .و هستنداند ها بودهين و حضرت زهرا سالم علبانوان يف ايهم رد ياديززنان  -4

 ات کافر استي: انکار کننده روايحمد بصر ا

و  اوکه خود  كنديمانکار ه و سلم را ه و آليهلل علا يامبر صليت پيروا يدر حال يحمد بصر ا

 يليناظم العقات و سخن معصوم کافر است، چنانچه يرواکه انکار کننده اند ح کردهيتصرش انيجر

 :ديگوين ميان چنين جريا يدر اصليل

في هذا الحديث يحکم الرسول بالکفر علي من انکر حديثا من احاديث آل محمد حتي ان کان ف

 فا لعقلهمخال

 .85ص ،ناظم العقيلي ،ية و الوصيلوصا



 

 

 

 

 

 

 

 

حتي اگر مخالف کند ند به کفر محکوم مير کسي که حديثي از احاديث آل محمد را انکار که

 .عقلش باشد

 .53ص ،ناظم عقيلي ،الحسن صيت و وصي احمدو

خودش  يطبق مبان  يان احمد بصر ين جرين مدرک از کتب خود ايم که طبق اييد بگويکنون باا 

 تواند حجت خدا و داراي مقامات الهي باشد.قطعا چنين شخصي نمي و باشديکافر م

 وفق باشيد.م


