
مقدمه
علــی یعقوبی، قطب معنوی یکی از جریانهای 
انحرافی در کشور است که در اواخر دهة هفتاد 
شمسی شــکل گرفته و هنوز هم کم و بیش به 
حیات خود ادامه می دهد. وی در تاریخ 1344ش 
در تهران متولد شد. تحصیالت خود را تا سطح 
دیپلم در این شــهر ادامه داد و در رشتة پزشکی 
دانشگاه شهید بهشتی مشغول به تحصیل گردید 
و سپس به دلیل مشکالتی که برای او پیش آمد، 

از دانشگاه اخراج  شد. 

برخی از اّدعاهای پوچ وی عبارتند از:
انتفاع از نعمات خاصه

او معتقد اســت شــیعه باید از نعمات خاّصه 
برخــوردار باشــد و اگر محبّــي از این نعمات 
بهر ه مند نباشد، شیعه نیست. یعقوبي براي خود 
و دیگــران در باب انتفاع از امام زمان از باب 
نعمــات خاصه مطالب باطل زیــر را بیان کرده 

است: 

»کاًل بــاب انتفــاع در نعمات خاصــه و قوا 
مســدود است و در این زمانه از نعمات خاصه 
و قواي مهدوي فقط خضر بهره مند هســتند و 
مقدار کمي هم بنده بهره مند هســتم...؛ ولي به 
جز خضر و بنده کسي را پیدا نمي کنید که توان 

ملکوتي داشته باشد.«)1)
او می گویــد: »بنده اعتقاد دارم که امام ]در 
این زمان[ مقوله حکومت را در این مملکت راه 
انداخته است. حکومت از مقوله نعمات خاصه 
است و امام زمان در این مملکت راه انداخته 
است. حکومت باید ادامه پیدا کند؛ ولي توسط 

واجدان نعمات خاصه.«))) 
این ســخن به خوبي خوش خیالیهای وي را 
آشکار مي کند؛ زیرا او بر این باور است که باید 
واجدان نعمات خاصه حاکم شــوند و کساني 
کــه داراي این ویژگي هســتند، یکي حضرت 
خضر اســت که موضوعــًا از بحث خارج 

مي باشد و دیگري خودش. 
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هشدار 

بدون تردید ســخن گفتــن در حوزة مباحث 
دینــی و برداشــت و اســتنباط از گزاره ها و 
آموزه هــای دیــن همچون هر حــوزة دیگری 
نیازمند تخّصص الزم است و تخّصصهای الزم 
برای برداشــت از متون دینی عبارتند از علوم: 
صرف، نحو،  معانی،  بیان، منطق، اصول، رجال، 
درایة الحدیث، قرائت،  تفســیر و بعضی علوم 
دیگر که اصطالحًا با عنــوان علوم حوزوی از 

آنها یاد می شود. 
هر کــس که از این علوم بی بهــره یا کم بهره 
باشد، برداشت او از متون دینی حتی برای خود 

وی نیز حجیت نداشته و عذرآور نمی باشد. 
با کم تریــن نگاه به آثار و ســخنرانیهایي که 
از علي یعقوبي منتشــر شــده است، به راحتي 
مي توان به این باور رســید کــه نامبرده بدون 
فهم اّولیّات دین و راه های شــناخت آن، صرفًا 
بــا انگیزه های دنیوی و یــا از روی عقده های 
درونی، به یاوه گویــی پرداخته و به هیچ روی 

نمی توان به سخنان وی اعتماد کرد.



شفای بیماران

تاکنون هیچ گونه مورد مستندی از شفا دادن 
ایشــان گزارش نشــده و تمام اخبار، ساخته و 
پرداختــه مریدان چشــم و گوش بســتة وی 

می باشد.
جواز تقلید از فقهای صد سال پیش

وی می گوید: »اگر مردم در این زمان به رسالة 
عالمه مجلسي عمل کنند، کافي است.«)3)

فقاهت 

او معتقد است هیچ فقیهی در میان شیعه وجود 
نداشته و کســی غیر از خودش جایگاه واقعی 
فقه را در نظام معارف اســالمی نمی داند. وی 
در بسیاری از سخنرانیهای خود به علمای شیعه 
حمله نموده و آنها را به قصور در فهم معارف 
دین متهم می کنــد. در بعضی موارد نیز تحّدی 
نمــوده و آنها را به مبــارزه و محاّجه می طلبد. 

یعقوبی می گوید: 
»من مســائلی را مطرح می کنــم که در تاریخ 
هزار و چهارصد ســالة اســالم گفته نشــده و 

3. نظام عالم، جلسه 7، ص 11.

کســانی که مدعی اسالم شناســی هستند نیز از 
آوردن مثل آن و یا تکمیل آن عاجزند. اگر صد 
عالم، صد شبانه روز زحمت بکشند و بخواهند 
دربارة حنیفیت ســخن بگویند، به اندازه ای که 
من فــی البداهه در این باره حرف دارم، مطلب 

نخواهند داشت!«)4) 
این گفته ها نشــان دهندة تزریق اندیشة اسالم 
منهای روحانیت از ســوی این جریان انحرافی 

است.
 گفتگو با حضرت موسي

یکي از نکته هاي جالب  در ســخنان این فرد 
منحرف، چگونگي سخن گفتن وی با حضرت 
موســي است. او مي گوید: موسي جان! شما 
اگر توان داري برو این شــارون ) را) که به اسم 
شــما جنایت مي کند جمع و جورش کن. من 
یواش یــواش دارم عصباني مي شــمها. جناب 
موســي! نذار من عصباني بشم. فقط همین جا 
تلویحًا عرض کنم: آقاي موسي! اي بزرگ قوم 
یهود! یا این یهودیها را ســر جایشــان بنشان؛ 
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وگرنه اگر بنده عصباني بشــوم، ممکن اســت 
دست به یك کار]ي[ بزنم.« )))

تفسیر قرآن 

یکــی از اقدامات این فرد منحرف، تفســیر 
بــه رأی از کالم اهلل مجید، بدون داشــتن هیچ 
گونه تخصص در علوم قرآنی اســت. خودش 
می گوید: »أصاًل ســواد حوزوي ندارم. کســي 
دو دقیقه با من صحبت کند، متوجه مي شــود. 
در همان دو ســه دقیقه اول و چه بسا با همان 
کلمات اول متوجه مي شود که بنده أصاًل سواد 

حوزوي ندارم.«)))
عالم خودخوانده

نامبرده مدعی است که علوم نداشتة خود را از 
معلمی که 1400 سال پیش شهید شده فراگرفته 
است: »معلم بنده 1400 ســال است که شهید 

شده است.«)))
ادعای نزدیکی عالم اجّنه به دنیا

یکي از گفتمانهایي که وي سعي در بزرگنمایي 
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آن دارد، نشــان دادن قدرت اجنّه و شــیاطین و 
ورود آنها به دنیای انسانهاست.

ارتباط با عوالم باال

یعقوبی در حالی که بارها به اشــتباهات خود 
اعتراف کرده، باز هم گفته های خود را برگرفته از 
عوالم باال می پندارد و می گوید: »عقایدم براساس 
آن چیزهایي اســت که دیده ام، نه چیزهایي که 
خوانده ام؛ براساس دیده هاست، نه خوانده ها.«)))

سقیفه بني ساعده خواندن مجلس خبرگان

وي احکام مجلس خبرگان را با مصوبات سقیفة 
بني ســاعده برابر مي دانــد و می گوید: »مجلس 
خبرگان در نظام عالم حکم ســقیفه بني ساعده 
را دارد.«))) و: »قیمــت مجلــس خبرگان قیمت 
ســقیفة بني ساعده است و افراد مجلس خبرگان 
در نظام عالم قیمت افراد ســقیفة بني ساعده را 
پیدا مي کنند...  مجلس خبرگان مقوله اي اســت 

بسیار منفي، بسیار زشت، بسیار جهنمي.«)10)
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