
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 ميبسم هللا الرحمن الرح

 د:كرد يآنچه که در این مقاله مطالعه خواه

 .شنايي با فرقه احمد بصري به عنوان مدعي مهدويت و امامتآ

 .گويي احمد بصري در مورد مصاديق آيه تطهيرناقضت

 ق آيه تطهير.مصدا در تعيين اهل بيت عليهم السالم خالفت احمد بصري با رواياتم

 كم احمد بصري به كفر كسي كه با روايات اهل بيت عليهم السالم مخالفت كند!ح

 .آشنايي با فرقه احمد بصري به عنوان مدعي مهدويت و امامت قدمه:م

هر از چندگاه با مسلمانان  کهاي تلخ است هور مدعيان دروغين مهدويت، در طول تاريخ اسالم، مسئلهظ

ي اخير مدعي هاد. گاهي صوفيه، گاهي شيخيه، گاهي بابيت، گاهي بهائيت و در سالشونميروبرو آن 

يمانيت با ادعاي نجات دادن مردم دست خويش را از آستين پر فريب ابليس بيرون آورده و به سمت 

يان اين جران به رض ورزان، ابراز ايماطالعان يا ساده لوحان يا غمردم دراز كرده است! و در اين ميان کم

 شوند.نمايند و جذب اين فرقه هاي ضاله و منحرف ميهاي انحرافي مي

 يمبارزه با اسالم درست کردن فرقه ها يراها نياز بهتر يکياستعمار و دشمنان اسالم  يز يبق برنامه رط

 يهاوهکردرست کردن داعش و گببرند همانگونه که با  نيمنحرف است تا به نام اسالم، اسالم را از ب

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

بار  نيگرفتند تا  ا شيرا در پ استيو استعمار همان س هودي عه،يش بيتخر يراستا و برا نيهم در

 کنند. سيرا تاس يعيداعش ش



 
 

 
 
 
 

 
 
 

نام احمد بن ه ب يشخص يبه سرکردگ تيمهدو ياز عراق به عنوان مدع يانيجر شيسال پ 20 حدود

 .کرد تياعالم موجود ليهمبوش در شهر بصره با نماد ستاره شش پر اسرائ لهيقباز  لياعاسم

همو که با وجود داشتن نسبي مشخص و محروم بودن از اتصال نسبش به رسول خدا صلي اهلل عليه 

دوره ه مردم گمراه در کند فرزند چهارم از نسل امام زمان عليه السالم است که آمدوآله وسيادت، ادعا مي

 کند! را هدايت غيبت

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

دارد با خصوص عراق و ايران به راه انداخته و تالشاي در کشورهاي مختلف و بهتبليغات گسترده

 يش جمع کند.خو گردمضحك خود، مردم را به  در بسياري مواردهاي سبك و استدالل

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

 نمود. تيالوه يرساند که ادعا يکار را به جا يو حت نمود نبوت و رسالت

حکم و در کافر اند اوردهين مانيو اکه به ا انيعيادعا کرد تمام مردم جهان و ش شيدر آغاز دعوت خو يو

داعش حکم به  شيخو يو به مانند برادر ناتن باشدنمی عمل آنان قبول چيو نجس هستند و ه يناصب

 .باشدمیحالل  ياتباع و يبرا نشيشد اموال مخالف يهمه مردم داده و مدع ريتکف

لذا  ،شدبامی المالس هميعل و ائمه اءيسوال بردن انب ريفرقه ز نيا سياز اهداف تاس يکيکه  یيآنجا از

شده  ينموده و مدع ياله يهاجتبه ح يزشت اريبس يهاهانتا شيدر کتب مختلف خو ياحمد بصر 

که دچار گناه و اند بوده يو جاهل سواديب يهانسانو ائمه او آله و سلم  هيعل اهلل يصل امبرياست که پ

در خسران بوده و امام  سالمه اليعل نيالمومنرياهلل امشود نعوذبيم يکه مدع یيجاتا  ؛اندشده تيمعص

به علت گناه  السالم هيعل ونسيبه مانند حضرت  ياله اءيبوده و انب يدچار شرک خف ه السالميعل نيحس

 .ه استو به جهنم رفت هدر شکم نهنگ مرد



 
 

 
 
 
 

 
 
 

خود  يراآن را ب ينمانده است که احمد بصر  یعجيب و غريب يادعا چيشد که ه يبتوان مدع ديشا

شتر حضرت صالح خود او بوده است؛ حضرت خضر در شده  يمدع يکه و یياا جد تنکرده باش مطرح

شده است او  دهيکش بيبه صل السالم هيعل يسيحضرت ع يکه به جا ي، کسباشدمی يخود و اتيروا

 .ينينچنيامضحک  يبوده و صدها ادعا

 يهاننساا  است که فقطکرده  حيو تصر را مطرح کرده يبيعج يخود ادعا ارانيدر مورد  يحت يو

 .آورنديم مانيفاسق و شرابخوار و زناکار به او ا

 مقاالتاين جريان، تصميم به نگارش  هايما در راستاي روشنگري خالصانه نسبت به خطاها و دروغ

 حقيقت را براي خواننده واضح اندک يکوچک و روان گرفتيم تا در عين عميق بودن مطالب، در فرصت

 نماييم.

 پردازيم:با آيه تطهير و عصمت اهل بيت عليهم السالم ميمد مرتبط بررسي ادعاي احاين مقاله به  در

 .هم السالميعل اهلبيتشان نزول آيه تطهير فقط براي 

عصمت ائمه و شان نزول آيه تطهير  مسئله ،ثابت شده استتر متواات يکه از روا يکي از اعتقادات شيعه

و در اين  باشدمیبيت و اهل کساء اهلاين آيه مختص به  السالم هميعل بيتيات اهلاست که طبق روا

 وجود دارد. يشانبسياري در منابع شيعه از اهاي وايتمورد ر

 چنين نقل کرده است: ه السالميعل مرحوم کليني در يک روايت طوالني از امام صادق

 احداسالم واحدا فوباب ما نص اهلل عز وجل ورسوله على األئمة عليهم ال

بن زياد أبي سعيد، عن  ، عن سهلعن محمد بن عيسى، عن يونس وعلي بن محمد، مإبراهيلي بن ع

قال سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن قول  ، عن أبي بصيرمحمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان

 هباهلل ليذ إنما يريد)آله اهلل عليه ولكن اهلل عز وجل أنزله في كتابة تصديقا لنبيه صلى  ...: اهلل عز وجل



 
 

 
 
 
 

 
 
 

، فأدخلهم وفاطمة عليهم السالم فكان علي والحسن والحسين (الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا عنكم

هال وثقال اللهم إن لكل نبي أ :وآله تحت الكساء في بيت أم سلمة، ثم قال رسول اهلل صلى اهلل عليه

هؤالء أهلي وثقلي  إلى خير ولكن؟ فقال: إنك لكمن أه ألست :وهؤالء أهل بيتي وثقلي، فقالت أم سلمة

... . 

بر ائمه عليهم السالم يكى پس از  ه و آله و سلمياهلل عل يصل مواردى كه خداى عز و جل و رسولش

كه مقصود ولى خداى عز و جل براى تصديق پيغمبرش بيان آن حضرت را )  ... اندردهديگرى تصريح ك

شما اهل  خدا ميخواهد ناپاكى را از همانا»ل فرمود ( در كتابش ناز النفالن و فآل پيغمبر است نه آل 

ام سلمه و على و حسن و در خانه«  -سوره احزاب  33 -پاكيزه كامل ، ان كندتاين خانه ببرد و پاكيزه

سپس د و السالم بودند كه پيغمبر صلَّى اهلل عليه و آله آنها را زير عبا گرد آور -حسين و فاطمه عليهم 

من از اهل : فتام سلمه گ، ينهايندو اهل و حشم من ا، اشتپيغمبرى اهل و حشمى دفرمود : خدايا هر 

 .ولى اينها اهل و حشم من هستند، يگرائىم تو بخوبىفرمود: ؟ يستمشما ن

 .1،ش289ص  ،1ج ، الشيخ الكليني ،الكافي

ه و ياهلل عل يلص شد همسران رسول خداذکر  مسئلهن يات در اينمونه از روات که به عنوان ين روايطبق ا

 معصوم نازل شده است. 14ه فقط در مورد ين آيباشند و ايه نمين آيمصداق ا آله و سلم

 .و اهل کساء هايسالم اهلل علحضرت زهرا  ير برايه تطهياعتراف احمد در مسئله حصر آ

ه را اذعان کرده است ک عترافن و ان سخيه همين آيش در مورد ايه خويهم در کتب اول ياحمد بصر 

 باشند.يها و اهل کساء ميه حضرت زهرا سالم اهلل علين آيق ايمصاد



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 .شامل پنچ تن ال عبا هست ريتطه هاحمد بصري:آي

ه و آله ياهلل عل يصل که آيه تطهير طبق نص سخن رسول اکرمکند در کتاب سرگردان خود تصريح مي يو

 .باشدمیفقط شامل اهل کسا و سلم 

ه و آله و ياهلل عل يصل ونص النبي «تطهيرا الرجس اهل البيت و يطهرکم انما يريد اهلل ليذهب عنکم»

 . ... في تفسير كثير من المفسرين رويكما  هم السالميعل علي أنهم علي و فاطمة و الحسنان سلم

پليدي و گناه  هدواخخداوند فقط مي «انما يريد اهلل ليذهب عنکم الرجس اهل البيت و يطهرکم تطهيرا»

 . شما را پاک سازداهل بيت دور کند و کامال را از شما

دادند که پيامبر به تکرار اعالم کردند که منظور از اهل بيت توضيح  همانگونه که بسياري از مفسرين،

 .همان علي و فاطمه و حسن و حسين است

 .40 ص ،احمد الحسن ،سرگردان

 .ندتسير نيه تطهيمصداق آ و سلمو آله ه ياهلل عل یصل امبريهمسران پ

هاي اسخدر کتاب پ يليالعقچنانچه ناظم  ان هم ذکر شده است،ين جريگر ايدر چند کتاب داين مطلب 

 ه و آله و سلمياهلل عل يصلشده است همسران رسول خدا  يکه مدع سنتروشنگر در پاسخ به يک اهل

 :گويدچنين مي باشندير ميه تطهيهم شامل آ

که دهم يارايه متان دمتآياتي از قرآن کريم را خ ... بيت است؟در قرآن همسر جزو اهل آيا  :276پرسش

 . ... شودمیرا نيز شامل  بيت،زنان اهلثابت مي کند 

هر به  که قرآن را طبق خواست و ميل خودت تفسير کني؟اي افتهشما از کجا چنين حقي ي ... جواب:

از اهل آتش  انياست که پيامبران با زن قرآن کريم که متذکر شدهبا  اين آيه مي فهمي، حال آنچه شما از

اهل بيت پيامبر و تخصيص علي بن ابي طالب و نسل ي ربارهو اما د باشدمیدر تعارض اند ردهازدواج ک



 
 

 
 
 
 

 
 
 

نيست که پوشيده  ... اين دو به آن اين موضوعي است که از طريق اهل سنت و شيعه ثابت شده است.

عليهم السالم  البيت بر علي و فاطمه و نسل اين دولآ ودنژه حديث آخر بر محصور باحاديث و به وي

 .طوري که حتي ام سلمه همسر حضرت رسول را نيز شامل نشده استدارد به 

 .145ص ، 3ج ، احمد بصری، پاسخ هاي روشنگر بر بستر امواج

 ه آيه تطهير مختص به اهلک اندردهاتباع وي اذعان کو  پس در اين قسمت ثابت شد که احمد بصري

 .شونديه نمين آيشامل ا ه و آله و سلميصل اهلل عل امبريپران مسبيت است و ه

 .است جوهزيو ست معاند باشدمی:هر کس بگويد آيه تطهير بر غير اهل کساء يبصر  احمد

خصيص است و وقتي پيامبر آن را تاحمد بصري تصريح کرده است که آيه تطهير مختص به اهل کساء 

 عميم دهد و هر کس چنين کند معاند است.ت ندارد آن را بر ديگرانزده است ديگر کسي حق 

که ترتيب چيدمان آيات قرآن نبوي نيست  کندرا بيان مياي قدمهوي در مورد اين سخن خويش اول م

 گويد:بعد در ادامه مي د وباشنمی صحيحجايگاهش اصال آيه تطهير و 

به همان صورت که نازل  مدعي نيست که آنها و آيات قرآن هيچ کسها ورهدر خصوص ترتيب نزول س

نمي توان به طور قطع مدعي شد قرآني که امروزه در دسترس ما  ... ؛شده مرتب گشته است مگر جاهل

ب بعدي روشن ين مقدمه را ارائه کردم تا مطلا ... .است تمام آيات آن طبق تنزيل چينش شده است

خواهد يمخدا  اهل بيت،)اي  هل البيت و يطهرکم تطهيراد اهلل ليذهب عنکم الرجس اشود آيه انما يري

پليدي را از شما دور کند و شما را چنان که بايد پاک دارد(که شما در مورد آن سوال کردي در واقع طبق 

ي و ي عليامبر اين آيه را به خانهضمنا پ .مکان صحيح آن نيست نزول مرتب نشده است و اين مکان،

کرده است لذا حال که ي آنها قرائت ميآيه را بر در خانه ص داده و حضرت،صيتخهم السالم يعل فاطمه

 !جوييپيامبر آن را تخصيص داده است دليلي بر تعميم آن وجود ندارد مگر از سر عناد و ستيزه



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 .29ص، 6ج ،احمد الحسن ،بر بستر امواج پاسخ هاي روشنگر

 .بيت نيستختص به اهلاحمد بصري: آيه تطهير م

ست ا گويي وي در مورد آيه تطهيراين بار تناقض  سخن گفته و سابق خويشمات كلضد  بصرياحمد 

براي اينکه بتواند براي ادعاي احمد  ،باشدمیکه خود اعتراف کرده بود اين آيه فقط مختص به اهل بيت 

ها يهرا سالم اهلل علص حضرت زن به خصويمعصوم و فضائل حضرات خود در باب عصمت دليل بتراشد

 آورده است. یگويي روبه دروغ و تناقضباز هم به مانند هميشه  شود يخود مدع يرا برا

 جديد احمد بصري در مورد آيه تطهيرادعاهاي  احمد بصري:

حضرت زهرا سالم  يه براين آيتواند شامل آيه تطهير باشد و حصر امي هر کساو ادعا كرده است كه 

يه ميهم شامل آ ه و آله و سلمياهلل عل یصل امبريست بلکه همسران پيح نين زنان صحيها از بياهلل عل

 .شوند

: في آية التطهير ألهل البيت باال هل أن أزواج النبي و يدخلن في اآلية، أم آنهم فقط علي ۱۹۳السؤال/ 

 ؟ جزاكم اهلل خير الجزاءسن والحسين واألئمة والمهديين الوفاطمة والح

 .الحمد هلل رب العالمين: بسم اهلل الرحمن الرحيم، ووابالج

طعمون الطعام على به مسكينا ويتيما مفتوح لكل إنسان ليكون ممن وي باب اإلخالص هلل سبحانه وتعالى

... سقاهم ربهم شرابا  ذين، ويكون مع الهلل ال تريد منكم جزاء وال شكوراوأسير، و إما تطعمكم لوجه ا

ان منا أهل البيت، فإذا سقي اإلنسان من هذا لقلوب فيجعل اإلنسالذي يطهر ا ، هذا الشرابطهور

  !ايرليذهب عنكم الرجس ... ويطهركم تطه طهور طهر تطهيرا ...الشراب ال

 أما أزواج النبي محمد و الوط )عليهما السالم(. فمنهن خديجة، ومنهن من ضرب لها مثال امرأة نوح وامرأة



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 .السيد أحمد الحسن

رند يا فقط آيا زنان پيامبر در اين آيه جايگاهي دا هم السالميعل : در آيه تطهير براي اهل بيت143ل/سوا

 .خداوند جزا خير به شما دهد هستند؟ هم السالميعل ائمه مهديين علي و فاطمه و حسن و حسين و

َوُيْطِعُموَن »که دروازه اخالص به سوي خدا سبحان براي هر انساني باز است تا از کساني باشد  جواب:

َعاَم َعَلى  ِه ِمْسِكيًنا َوَيِتيًما َوَأِسيًرا )الطَّ ِه اَل ُنِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َواَل ُشُكوًراِإنََّما نُ ( 8ُحبِّ  «ْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَّ

 9-8انسان:

ب شرابي است که اين شرا 21انسان «َوَسَقاُهْم َربُُّهْم َشَراًبا َطُهوًرا»همانطور جزء اين کساني باشيد که و 

از اين شراب طاهر بخورد پاک و تطهير  اگر انسان .سازدبيت ميک کرده و انسان را از اهلها را پا قلب

سالم از لاما زنان نبي محمد که خديجه عليها ا «و يطهرکم تطهيرا ..ليذهب عنکم الرجس .. »شودمي

 .آنهاست

 .ه در قرآن خداوند به زن نوح و لوط تشبيه کرده شدندو نيز از ميان آنها زناني هستند ک

 .162ص ، 2ج، احمد الحسن ،جواب هاي روشن کننده

 .ه استداشتپيامبر اعتقاد به عصمت صحابه و رفع رجس از آنان  حمد:ا

داشتن مقامات  يادعا يو برا يشگيره هميطبق عادت و س ،تطهير بعد از انکار حصر مقام احمد بصري

خود باز  يتا راه را برااند ن مقامات بودهيا يهم دارا يگر يشود که افراد ديم يمدع نيحضرات معصوم

و  مدعي شده است که رفع رجس شيه خويبا سخنان اول در تناقض ديگر ه ون مسئليدر ا يو .کند

اي از صحابه هم بوده ئمه نيست بلکه اين مقام براي عدهو ا نه تنها مختص به اهل کساء اثبات عصمت

 د:يگو ين مين مورد چنيدر ا يچه وچنان؛ و پيامبر به آن اعتقاد داشته است



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 هم السالميعل بيت اولآ يشان قائل بوده است،از هر پليدي بر ا عصمت و طهارت آري کساني که پيامبر،

 .که پس از رحلت آن حضرت بر حق ثابت ماندند السالمهميعل باشند و برخي از اصحابشمي

 .165ص ،3ج ،احمد الحسن ،ر بر بستر امواجپاسخ هاي روشنگ

تواند به عصمت يم يو هر کس مرا دار هايسالم اهلل عل مقام عصمت حضرت زهرا : منحمدا

 .برسد

ن يهم مصداق ا يشود که خود ويم يمدع ينين مقدمه چيم  احمد بعد از ايشد يهمانگونه که مدع

ها دارا يلن و حضرت زهرا سالم اهلل عيضرات معصومه دارد که  حين آيرا  از ا يه بوده و همان مقاميآ

 باشند.يم

 کند:ين ادعا مين مورد چنيدر ا يو

ان آن و حضرت فاطمه يشود و مينازل م يست و بر چه کسيالقدس که در قرآن آمده ک روح :23سوال 

 ؟وجود دارد ياچه رابطهها  يسالم اهلل عل زهرا

خداوند او را  خداوند خالص کند يتش را براياگر بنده نو عصمت است  يروح القدس همان روح پاک

کند و او يخارج م يوارد و از هر شر  ير ير خبه ه سپارد که او رايک فرشته ميدارد و او را به يدوست م

ن گونه يدهد و روح القدس واسطه انتقال دانش به ايسوق م ياخالق يهاتين خصوصيرا به طرف برتر

 ياء است با روح القدسيانب  يسيکه با حضرت ع يست مثال روح القدسين يکي افراد است و روح القدس

 هم السالميعل و ائمه هايسالم اهلل عل و فاطمهه السالم يعل يو عللم ه و آله و سياهلل عل يصل که با محمد

ه و آله و سلم ياهلل عل يصل ش محمدياعظم است که فقط پ ين همان روح القدسيا .کندياست فرق م

و  هم السالميعل و بعد به ائمهه السالم يعل يرت به امام علن روح بعد از وفات آن حضيبرد و ايسر م به

 .ابدييانتقال م يدمهدوازده به 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 .51ص ،1ج ،ياحمد بصر  ،روشن کننده يجواب ها

 : هاآنسخ پانقد و  تعارض ن اينپاسخ اتباع احمد ب

ر در مورد اهل کساء را يطهه تياند که اگر ما حصر آشده يمدع ين مطالب اتباع احمد بصر يدر قبال ا

ه باشند و ما با همان يتوانند مصداق آيآنها هم نمگر ائمه باطل است و يم پس عصمت ديقبول کن

 .ميدان يه ميز شامل آيم، احمد را نيدان يه ميکه ائمه را شامل آ يليدل

 .اهل کساء يه براياعتراف احمد به حصر آ الف:

؛ باشدمیه يبر حصر آ ير م اعتراف خود احمد بصييگويکه ما در پاسخ به اتباع احمد م يانکته نياول

 و باشدمیه مختص به اهل کساء ين آيا ح کرده بوديتصر يم ويهمانگونه که از کتب احمد ثابت نمود

 همسران رسول يحت يگر يچ زن ديو ه استها يحضرت زهرا سالم اهلل عل ،ريه تطهيمصداق آ تنها زن

ن يا يد پاسخگويبا يباشند و اتباع احمد بصر ينم  هيآ نيهم مصداق اه و آله و سلم ياهلل عل يصلاهلل 

 کند.يرا حل نم ياحمد بصر  ييگون شبهه آنان تناقضيباشند و ا يتعارض و تناقض احمد بصر 

 .باشند يمعصوم م 14ر فقط يه تطهيمصداق آطبق روایات ب: 

از ما  مصداق اين آيه هستند.اند نداشته يويات دنيکه در آن عصر ح عشريائمه اثنساير  ،اتيروا طبق

 :ميکنيت اشاره ميباب نمونه به دو روا

 نفر است!  14: آيه تطهير فقط در مورد ه السالمين عليرالمومنياز ام ،ث اوليحد

ن يان جنگ صفيردر ج السالمهين عليرالمومنياند امبه ذکر کردهيدر کتاب الغ ينعمانکه مرحوم  يتيدر روا

ه ين مقامات مسئله آياز ا يکي وکنند يان ميگران بيه و ديفرستادگان معاو يش را برايمقامات خو



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 :فرمودنده و آله و سلم ياهلل عل یصلامبر يند که پيفرمايح ميه تصرين آيل ايشان در ذيا ،باشدمیر يتطه

گر  يچ کس ديو ه عشر نازل شده استيمه اثنو ائها يشان و حضرت زهرا سالم اهلل عليه در مورد اين آيا

 .شوندیه نمين آيهم شامل ا ه و آله و سلمياهلل عل يصل زنان رسول اهلل ین افراد حتيبه جز ا

اهلل ، أتعلمون أن يا أيها الناس  عليه ألبي الدرداء وأبي هريرة، ومن حوله:ثم قال علي صلوات اهلل ...

فجمعني  «ما يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراإن» :تبارك وتعالى أنزل في كتابه

: اللهم هؤالء أحبتي فاطمة وحسنا وحسينا في كساء واحد، ثم قال( وصلى اهلل عليه وآله ) رسول اهلل 

فقال . : وأنايرا. فقالت أم سلمةعنهم الرجس وطهرهم تطه وعترتي وثقلي وخاصتي وأهل بيتي فأذهب

( لها: وأنت إلى خير، إنما أنزلت في، وفي أخي علي، وفي ابنتي فاطمة، وفي ابني ليه وآله ع صلى اهلل) 

الحسن والحسين، وفي تسعة من ولد الحسين خاصة، ليس فيها معنا أحد غيرنا. فقام جل الناس، 

تنا أم ا حدث( فحدثنا كمه صلى اهلل عليه وآل، فسألنا رسول اهلل ) ذلكة حدثتنا ب: نشهد أن أم سلمفقالوا

 . ... سلمة

مصنف بزرگوار از دو طريق سند و روايت را به جناب سليم بن قيس هاللي مي رساند و از ايشان نقل مي

معاويه ابودرداء کند که در زماني که ما در معرکه صفين در رکاب و محضر اميرمومنان عليه السالم بوديم 

يه السالم فرستاد، آن دو نفر نامه را به حضرت علاي براي امام بوهريره را خواست و توسطشان نامهو ا

، شدپيام معاويه را به من ابالغ  نامه و عليه السالم تسليم کردند. امام عليه السالم به ايشان فرمودند:

 ... کنم به معاويه ابالغ کنيد.به شما ابالغ مي حاال گوش کنيد )توجه کنيد( و پيام مرا همانگونه که

 ايمردم! آ يکه در اطراف حضرت بودند، فرمود: ا يو کسان رهيهروو اب ءدرداال وبامام خطاب به ا سپس

و  يديخواهد پل يخداوند فقط م»در کتابش نازل کرده است که:  يکه خداوند تبارک و تعال ديدان يم

لم س ه و آله وياهلل عل يصل اکرم امبري، پس پ«و کامال شما را پاک سازد دور کند تيگناه را از شما اهل ب

دوست  شانيعبا جمع فرمود و عرضه داشت: خداوندا! ا کيرا در  نيمن و فاطمه و حسن و حس



 
 

 
 
 
 

 
 
 

من هستند، پس )هر گونه(  تيمن، خاصان من و اهل ب گانيمن، خاندان و گرانما يهانيتريداشتن

و اتفاق افتاده اکه ماجرا در خانه بگردان. ام سلمه )  زهيکرا پاک و پا  شانيرما و ادور ف شانيرا از ا يديپل

 ريبه او فرمودند: تو عاقبت به خ ،اکرم نه امبريشوم؟ پ يمن هم شامل دعا م اياست( عرضه داشت: آ

ر از ه نفو نُ  نيو دخترم فاطمه و فرزندانم حسن و حس يفقط در حق من و برادرم عل هيآ نياما ا ،يهست

 .ستيما ن هيپاهمامر همراه و  نيکس در ا چيشده است و ه لبه ناز  نيفرزندان حس

 ين ماجرا را برايم که ام سلمه ايدهيم ياز مردم برخاسته و گفتند: گواه ياديار زين هنگام عده بسيدر ا

م و حضرت همان يديپرس ه و آله و سلمياهلل عل یصلامبر اکرم يان کرده بود و ما هم مسئله را از پيما ب

 . ... ان فرمودنديگونه که ام سلمه گفته بود ماجرا را ب

 .8، ش133غيبت نعماني، ص 

 پيامبر تا دوازده امام است!تطهير مخصوص آيه  :ه السالمين علياز امام حس ،ث دوميحد

ن يکند که به هميه السالم ذکر مين علياز امام حس  يگر يت دية االثر روايدر کتاب کفا يمرحوم خزاز قم

 د:يفرمایمسئله اشاره م

َثَنا َعلِ  َثَنا َهاُرونُ يُّ بُْن اْلُحسَ َحدَّ ٍد َقاَل َحدَّ َثَنا ِعيَسى بُْن ُموَسى  ْيِن ْبِن ُمَحمَّ ُعْكَبِريُّ َقاَل َحدَّ لَّ بُْن ُموَسى التَّ

َثِني َأِبي َعْن َأِبيِه َعْن آَباِئِه َعِن الُْحَسْيِن بِْن َعِليٍّ َعْن َأِبيهِ  : َعِليٍّ ع َقالَ  الَْهاِشِميُّ ِبُسرَّ َمْن َرَأى َقاَل َحدَّ

ِه  ُه »ِفي َبْيِت ُأمِّ َسَلَمَة َو َقْد َنَزَلْت َهِذِه اآْلَيُة  و آله و سلمه ياهلل عل يصلَدَخْلُت َعَلى َرُسوِل اللَّ ِإنَّما ُيِريُد اللَّ

َرُكْم َتْطِهيراً  ْجَس َأْهَل الَْبْيِت َو ُيَطهِّ َيا َعِليُّ  ه و آله و سلمياهلل عل يصلِه َفَقاَل َرُسوُل اللَّ  «ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّ

ُة َبْعَدَك َقاَل َأنْ َهِذِه اآْلَيُة َنَزلَ  ِه َو َكِم اأْلَِئمَّ ِة ِمْن ُولِْدَك َفُقْلُت َيا َرُسوَل اللَّ َت َيا ْت ِفيَك َو ِفي ِسْبَطيَّ َو اأْلَِئمَّ

ٌد اْبُنهُ الُْحَسْيِن َعلِ  َو اْلُحَسْيُن َو َبْعدَ  الَْحَسنُ  ابَْناكَ  َعِليُّ ُثمَ  ٍد َجْعَفٌر ابُْنُه  يٌّ ابُْنُه َو َبْعَد َعِليٍّ ُمَحمَّ َو َبْعَد ُمَحمَّ

ٌد ابُْنهُ َو َبْعَد َجْعَفٍر ُموَسى ابُْنُه َو َبْعَد ُموَسى َعِليٌّ ابُْنُه  ٍد َعِليٌّ ابُْنُه َو َبْعَد َعِليٍّ  َو َبْعَد َعِليٍّ ُمَحمَّ  َو َبْعَد ُمَحمَّ



 
 

 
 
 
 

 
 
 

ُة ِمْن ُولِْد الَْحَسِن َهَكَذاالَْحَسُن ابْنُ  َه َتَعاَلى  ُه َو الُْحجَّ َوَجْدُت َأَساِمَيُهْم َمْكُتوَبًة َعَلى َساِق الَْعْرِش َفَسَألُْت اللَّ

ُروَن َمْعُصوُموَن َو َأْعَداُؤُهْم مَ  ُة َبْعَدَك ُمَطهَّ ُد ُهُم اأْلَِئمَّ  ْلُعوُنوَن.َعْن َذِلَك َفَقاَل َيا ُمَحمَّ

ر رسول خدا صلي اهلل عليه وآله وارد شدم که آيه مؤمنان علي عليه السالم فرمود: در خانه ام سلمه بامير 

َرُكْم َتْطِهيراً » ْجَس َأْهَل الَْبْيِت َو ُيَطهِّ ُه ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّ بر آن حضرت نازل شد. رسول خدا  «ِإنَّما ُيِريُد اللَّ

محمد بن علي، ؛ اين آيه درباره تو، حسن و حسين، علي بن حسين، آله فرمود: يا علي صلي اهلل عليه و

جعفر بن محمد، موسي بن جعفر، علي بن موسي، محمد بن علي، علي بن محمد، حسن بن علي و 

هايشان را بر ساق عرش مشاهده نمودم و در اين حجت قائم، نازل شده است. من به اين صورت نام

مانا آنان انسانهايي آمد: اي محمد؛ اينها امامان بعد از تو هستند. ه د سوال نمودم، جوابباره از خداون

 اند و دشمنانشان ملعون هستند.پاک و معصوم

الخزاز القمي الرازي، أبي القاسم علي بن محمد بن علي كفاية األثر في النص علي األئمة االثني عشر، 

لحسيني الكوه كمري الخوئي، ناشر: السيد عبد اللطيف ا، تحقيق: 218الي  156 صهـ(، 400)متوفاي

 .هـ.140 انتشارات ـ قم،

گر يات  ديباطل است و طبق روا يکه شبهه اتباع احمد بصر  شوديت مبات ثاين روايپس با توجه به ا

 .شوندير ميه تطهيشامل آعشر اائمه اثنتنها و تنها 

 .هستندر يه تطهين مصداق آييت که به مهديک روايارائه  يپ: تحد

يم ير هستند و اکنون تحديه تطهيعشر هم مصداق آيگر ائمه اثنيم که ديت ثابت نموديز رواما ا

فرموده  سلمآله وه وياهلل عل يصل ند که رسول خدايت ارائه نمايک رواي يم که اتباع احمد بصر يينما

و  هاي علزهرا سالم اهللر و هم رتبه حضرت يه تطهيق آين داخل در مصادييبه عنوان مهد يباشند افراد

 امبريپ ،ت ارائه شدهين روايم بلکه طبق هميرا ندار يتين روايرا نه تنها ما چنيباشند، زيمگر حضرات يد



 
 

 
 
 
 

 
 
 

ن يشامل مصداق ا يگر يچ کس ديمعصوم ه 14ح فرمودند که به جز يتصر ه و آله و سلمياهلل عل يصل

 .ستيه نيآ

 .احمد بصري: انکار کننده روايات کافر است

گر حتی يمعصوم کسی د هاردهچجز م که طبق روايت پيامبر صلي اهلل عليه و آله و سلم به يما ثابت نمود

ن سخن حضرت را انکار و رد نمود و عالوه يستند و احمد بصری اير نيه تطهيشان مصداق آيهمسران ا

ق يی جزء مصادای از همسران حضرت و خود وه وجود ندارد و عدهيد که حصر در آكری ادعا يبر تناقضگو

 باشند.ه میين آيا

تصريح  شجريان و اوي اهلل عليه و آله و سلم را انکار کرد که خود احمد بصري در حالي روايت پيامبر صل

که انکار کننده روايات و سخن معصوم کافر است، چنانچه ناظم العقيلي ليدر اصلي اين جريان اند کرده

 :گويدچنين مي

الفا ان کان مخ یعلي من انکر حديثا من احاديث آل محمد حت الرسول بالکفر ففي هذا الحديث يحکم

 .لعقله

 .85، صناظم العقيلي ، لوصية و الوصيا

اگر مخالف عقلش  یحت دكنهر کسي که حديثي از احاديث آل محمد را انکار کند به کفر محکوم مي

 .باشد

 .53ص ،ناظم عقيلي ،وصيت و وصي احمد الحسن

اين جريان، احمد بصري  مقاله بايد بگوييم که طبق مدرک و مستندات خود نيموارد ذکر شده در ابر بنا

ز انکار نموده و طبق يو ائمه را ن ه و آله و سلمياهلل عل يصل امبريسخنان پ ،ييگوقضعالوه بر تعارض و تنا



 
 

 
 
 
 

 
 
 

یاوصاف م نيبا ا ين شخصيچگونه چن ؛ حالخودش کافر و از دائره اسالم خارج گشته است يمبان

 مقام امامت باشد؟ يداراتواند 

 د.يموفق باش

 

 

 

 

 

 

 


