
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 10/11/96 مهفتپنجاه و جلسه 

 )مدعی دروغی یمانی( پاسخ به شبهات احمد الحسن –( 56لزوم پاسخگوئی روشمند به شبهات )

و معین الحمدلله و الصالة  اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر

علی رسول هللا و علی آله آل هللا ال سیما علی موالنا بقیة هللا و اللعن الدائم علی أعدائهم أعداء هللا الی یوم لقاء 

 .هللا

است خواستیم یک مقداری عزیزان مطرح در مورد قضیه احمد الحسن  امروز هایی کهبا توجه به بعضی از بحث

لمیه ما را فرا گرفته و االن در های عهای اخیری که حوزهذهن داشته باشند در رابطه با فتنهما هم بیشتر حضور 

 در قم و مشهد ورود پیدا کردند و در حال تکثیر هستند.  ؛ غالب شهرهای ایران

وهابیت را علیه شیعه تحریک کرد و این  های علمیه است، استعماری حوزهاین یک خطر جدی برا به نظر من

دید از این کانال نتوانست کار به جایی  ،کشت و کشتار در عراق و سوریه و االن در یمن و غیره انجام داد همه

های مختلف با توسل به جادو و امثال این دارند یک ها با بهانهاز داخل افرادی را تحریک کردند و این ،ببرد

 دهند. های ما و بعضی از فضالی حوزه را فریب میسری طلبه

ه و تحصیل کرده و مبانی کسی که یک عمری در حوزه درس خواند کنمخورم و تعجب میًا تأسف میواقع من

 خورد؟می فریبها شیاطین و خناس این ازچطور  ،ستدر دستش ه

آید ما باید مراقب و های جدید به میدان میدهد و با یک روششیطان هر روز به یک نوعی چهره نشان می 

فتیم. هم افرادی که به ها نیهای اینده یک روزی در دامم از خودمان مراقبت کنیم خدای نکرمواظب باشیم ه

ها را به یک نوعی نجات بدهیم. البته ما در مسجد حضرت زینب این کهاند تالش کنیم ها افتادهدام این



 

 

ولی باید دوستان و عزیزان پردیسان سه چهار جلسه برنامه داشتیم و الحمد لله اثرات و نتیجه خوبی هم داشت 

 آگاه باشند. ما در مورد این قضیه کامالً 

که مبنا دستش است پنج سال، ده سال، بیست سال در کنم یک طلبه با اینخورم و تعجب میمن تأسف می 

با مبانی شیعه آشنا است یک دفعه در دام یک بیت علیهم السالم آشنا است، اهل حوزه درس خوانده و با مبانی

بعضی از آیات و معنای غلط وهابیت با تهدید و تأمین و یا  .کندافتد که آدم تعجب میسری شیاطینی می

 ست برای من روشن نیست کههچه هر اند. آمدهسحر  و أسفانه با جادو ها متولی این کندحمله میروایات 

 این شیاطین را بخورد.فریب  ،سه سال در حوزه درس خوانده باشد  ،دو ولو یک طلبه شودچطور می

 پرسش: 

طور چیزی را تحلیل بکند و همیندر بحث کالم  دهند کهچیزی یاد طلبه نمی 6و  5تا پایه در مورد مبانی  !استاد

شش چیزی به دست طلبه و تا پایه پنج  .آیند با روایت تشیع االن با روایت جلو می هااین .در بحث حدیث 

  .آشنایی داشته باشدو ند دهند که مقابله به مثل بکمین

 پاسخ: 

ها هم نشسته باشد و روضه خوانها منبری ی که در مسجد و حسینیه پای منبر  یک کس کنممن گمان نمیاصالً 

ایی که از نظر مسائل کالمی نه، یعنی یک طلبه .ها حرفی برای گفتن ندارنداین زیرا !ها را بخوردفریب این

 بارها چند خورد ما با اینآن اندک آشنایی داشته باشد فریب چنین افرادی را نمیحداقل با آیات و روایات و قر

پردیسان یکی از آقایان بلند شد خواست صحبت کند اصالً الفبا را بلد جلسه در شبکه والیت بحث داشتیم. یا در 

 نبود. بلدیک کاغذی نوشته با تعابیری که اصالً الفبای مسائل ادبیاتی عرب را  !بنویسد نبود



 

 

خواهد بیاید دنیا را برای آمدن حضرت گوید احمد الحسن، فرزند حضرت مهدی ارواحنا فداه است و میمی 

 !آماده کندمهدی ارواحنا فداه 

ها بر احمد نفس روایتی که اینکند! ها را رد میین روایات، اینشوند که خود امیمتوسل ها به یک روایاتی این

خورم برای . من تأسف میگویندها دارند دروغ میاین کهزند خود این روایت داد میکنند الحسن استدالل می

 خورد؟ها را میچطور فریب این ای که حداقل دو سه سال در حوزه درس خوانده باشدطلبه

 کهشیخ طوسی است این روایت در کتاب غیبت .استحدیث وصیت  برای احمد الحسنها این عمده دلیل

  . ضعیف است و چند تا مجهول دارد به آن کاری نداریمروایت سنداً 

لعلي عليه السالم : يا أبا الحسن  -في الليلة التي كانت فيها وفاته  -قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم  »

 «أحضر صحيفة ودواة . فأمال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وصيته

شب وفاتش به امیر المؤمنین علیه السالم فرمود قلم و دواتی بیاور تا وصیت رسول اکرم صلی هللا علیه وآله در 

 بکنم.

 150ص  -الشيخ الطوسي  -الغيبة 

  ید: فرماجا که میآن تا

 ...يا علي إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماما ومن بعدهم إثنا عشر مهديا ، فأنت يا علي أول االثني عشر إماما  »

، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابني الحسين الشهيد ابني الحسن البر الوصول ها إلىفإذا حضرتك الوفاة فسلم

 «...الزكي المقتول ، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه

 .دامامت را به امام بعدی منتقل کن رسد اینشان که میوفاتزمان  هر کدام از ائمه،گوید می

 :اینجا کهتا  



 

 

ة فليسلمها إلى ابنه الحسن الفاضل ، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد المستحفظ فإذا حضرته الوفا »

 «من آل محمد عليهم السالم . فذلك اثنا عشر إماما ، ثم يكون من بعده اثنا عشر مهديا

 از این ندارند. ها، این روایت است بیششان را زیر و رو کنید عمده ادله اینهایشان را ببینید و کتابیهاسایت

 «فإذا حضرته الوفاة  »

 رسد حضرت مهدی ارواحنا فداه وفاتش که فرا می

 «له ثالثة أسامي : اسم كإسمي واسم أبي وهو عبد هللا وأحمد فليسلمها إلى ابنه أول المقربين »

 حمد، مهدی.سه تا اسم دارد عبدهللا، ا ،کند که اول المقربین استمنتقل میوصیت و به فرزندش امامت را 

 رسد. احمد مراد همین احمد الحسن است که با چهار واسطه به حضرت مهدی می گویندمی

  :گویدهمین روایت میشما توجه کنید 

 «فإذا حضرته الوفاة  »

احمد  ولو بهرسد این وصیت را به فرزندش فرا می مهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا زمان وفات حضرتوقتی 

حکومتی تشکیل نداده زمان وفاتش هم  ظهور نفرموده و، هنوز که حضرت مهدی منتقل کند خواهدالحسن می

 ؟!کنیدچه غلطی می)طرفداران احمد الحسن(شما  است. پس نرسیده

 گویند. ها دروغ میشود که اینمتوجه میفهم داشته باشد یا حتی یک عوام اندکی  ،یک طلبهاگر  

 «ى ابنه أول المقربين فليسلمها إل فإذا حضرته الوفاة »

 .داردحضرت اوالً ابنه انصراف به فرزند بال واسطه  ابنه الخامس، ابنه السادس دیگر از این باالتر که نیست! ولو

 است.  هنوز حضرت نیامده حکومتی تشکیل نداده وفاتش هم هنوز نرسیده



 

 

ها دارند استناد لی روایاتی که اینها چهار تا روایت از این طرف و آن طرف دارند قابل توجیه است، ووهابی

 کنند اصالً توجیه نیست.می

 این روایت یعنی چه.فهمد مردی که الفبای عربی بلد است نشان بدهی میزن و پیرشما این را به یک پیر 

  .این روایت است طرفداران احمد الحسنعمده و اساس کار 

 پرسش: 

 عبارت دوازده مهدی چیست؟

 پاسخ: 

گوید ضعیف است و مشکل دارد دو، سه تا راوی مجهول داریم بزرگان ما رد کردند شیخ طوسی میاصالً روایت 

گوید این روایت جعلی است. در برابر صدها و هزاران روایاتی که در رابطه شیخ مفید می این روایت دروغ است.

  .آمده این روایت حداقل شاّذ است کومت حضرت مهدی ارواحنا له الفدابا ح

 «ربوُه علی الجدارفاض»

اش ها یک وهابی کلهوقتبعضی  .معلوم نیستاش چه بوده، کسانی ساختند و قضیه چه روایت رااین که این 

به یک  کندمی کفایه تدریس، به قول خودش درس خارج خوان جاهل است، ولی یک طلبه داندنمی پوک است

 کند، جای تعجب دارد.آن را رد میکه یک پیرزن اگر سواد عربی داشته باشد کند میروایتی 

 ن هیچ ضعفی وجود ندارد!وصیت معتبر بوده و در آروایت سند گویند یطرفداران احمد الحسن م

علی ابن الحسین یکی از راویان سند است و مجهول است احمد ابن  .ها را تک تک بررسی کردیمما روایت 

 محمد ابن خلیل، مجهول است. جعفر ابن محمد 



 

 

 «ه بالرفض والوضعإتهمو»

 ها چه کاره هستند!دانیم ایننمی یعنی سه چهار تا راوی مجهول دارد که اصالً ما .بیه علی ابن زید مجهول استأ

 .ها نداریمما هیچ مدرکی در کتب رجالی از این

تک تک از نظر سند صحیح است مبنا این است شما  اگر !د این روایت، از نظر سند، کامالً صحیح استنگویمی 

یا کّشی توثیق کرده  و توثیق کرده ، شیخ طوسیتوثیق کرده راویان را بررسی بکنی بگویی این راوی را نجاشی

  است.

چه  .در سند روایت استکه این همه مجاهیل با  ،صحیح است این روایت سنداً  بگویید بدون دلیلکه شما همین

 می کنید؟!

ما اصالً نباید  !عنه است علم رجال، علم منهی گفتند هااین کردند مطرح علمارا روایات وصیت  ضعف سند وقتی 

 ! علم رجال، فاسد است !به طرف علم رجال برویم

از شد دوباره تان بولی فساد شما که روشن شد و مشت شما که در ابتدا گفتید این از نظر سند صحیح است.

فکر و عقل داشته باشد الفبای مبانی  ذرهیک کسی که ؟!! و فاسد شدعلم مفسد،  علم رجال، علم منهی عنه،

ها برای مناظره درخواست ما نزدیک به دو سال است از این ،رودها نمیاسالمی و حوزه دستش باشد طرف این

شوند با امثال ما مناظره چرا حاضر نمییت و در فضای مجازی اعالم کردیم. کنیم بارها هم در شبکه والمی

 شوند؟چرا برای مناظره حاضر نمی .ساتید دیگر برای مناظره حاضر شدندکنند؟ آقای کورانی و ا

باطل کردم سر و پنج شش تا دلیل با ها را دقیقه صحبت کردم و مبانی این 10یک شب در شبکه والیت من  

 ها را به باد داده است!یت اینبرو و حیثدر جوابش آ !همثالً جواب دادآقایان یکی از این  ها در آمد،صدای این



 

 

شما توجه کنید اگر یک طلبه یک  ها نداریم فقطها دارند ما کاری با هیچ کدام از ایناشکاالت اساسی که این

فریب  و سر سوزن فهم و شعور داشته باشد با ترجمه قرآن، آشنا باشد نه با معنای قرآن داشته باشد عقل ذره

 خورد.ها را نمیاین

روحش به ظلمات جهنم  -نستجیر بالله، نستجیر بالله- !یونس، در شکم ماهی مرد گویدمی حسناحمد ال 

نگریست و نیز به طبقات پایین آن نگاه کرد و پس از آن، ماهی یونس را خورد و یونس روحش جدا شد و خدا 

 مات آن را درک کرد.روح او را نستجیر بالله، به سوی جهنم فرستاد تا آن را ببیند. آری یونس، جهنم و ظل

 (ُظُلَماٌت َبْعُضَها َفْوَق َبْعض  ) 

 40(: آیه24) نورسوره  

 .جا قارون را دید و با او سخن گفت و این جهنمی که او دید جهنمی در حال بزرگ شدن استدر آن

تجیر بالله، تاد و روحش نسسر پناه افکنم جسد او در بیابان، عریان و بی من حقیقت را آشکار می گویدبعد می 

 ماند!گیخته شدن باقی میدر طبقات جهنم تا روز بر ان

از  علیه السالم حضرت یونس ،الفبای شرعی را بلد باشد فقط یک طلبه، هیچ بلد نباشد گوییماصال ما می

 گوید روحش در طبقات جهنم، تا روز بر انگیختهمیآقا  این نستجیر باللهپیامبران و انبیاء بزرگ الهی است، 

  کند؟!آیا این را قبول می ماندشدن باقی می

و به زبان ساده ترجمه  کنیمدر رابطه با حضرت یونس، ما کاری با هیچ چیزی نداریم قرآن را باز می شما ببینید

 خوانیم:آن را می

ذْ  النُّون   َوَذا) ًبا َفَظن   َذَهَب  إ  رَ  َلنْ  َأنْ  ُمَغاض  ي َفَناَدى َعَليه   َنْقد  لُ  ف  َلهَ  اَل  َأنْ  َمات  الظُّ ال   إ  نِّي ُسْبَحاَنَك  َأْنَت  إ  نَ  ُكْنُت  إ   م 

ينَ  ال م  يَناهُ  َلهُ  َفاْسَتَجْبَنا، الظ  نَ  َوَنج   (اْلَغمِّ  م 



 

 

  88و  87(: آیات 21سوره انبیاء )

يَناهُ دانند حضرت یونس است، را همه می النُّون   َذامراد  نَ  َونَج  در جهنم، تا روز قیامت  گویدمی فرداین  اْلَغمِّ  م 

 !ماند

ي َوَكَذل َك ) ن ينَ  ُنْنج   (اْلُمْؤم 

نَ  يوُنَس  َوإ ن  )  (اْلُمْرَسل ينَ  َلم 

  139(: آیه 37سوره صافات )

  .من تقاضا دارم خوب دقت کنید

َلى َأَبَق  إ ذْ ) نَ  َفَكانَ  َفَساَهمَ ، اْلَمْشُحون   اْلُفْلك   إ  ينَ  م   ( اْلُمْدَحض 

 141و  140(: آیات 37سوره صافات )

 .از قومش غضبناک شد و رفت وارد کشتی شد حضرت یونس

ها قرعه انداختند که یک نفر را در دهان نهنگ بیاندازند و داستانش هم مفصل است که یک نهنگی آمد و این 

  .پیش کشتی بروداز  این نهنگ

  .یعنی قرعه انداختند َفَساَهمَ 

نَ  َفَكانَ ) ينَ  م   (اْلُمْدَحض 

 -جمه را ببینیدتر-

َلى َأَبَق  إ ذْ ) نَ  َفَكانَ  َفَساَهمَ ، اْلَمْشُحون   اْلُفْلك   إ  ينَ  م   ( اْلُمْدَحض 



 

 

  .تگان شدخکه به سوی کشتی ُپر بگریخت پس سرنشینان با هم قرعه انداختند و یونس از باآن

 (ُمل يمٌ  َوُهوَ  اْلُحوُت  َفاْلَتَقَمهُ )

  .ماهی او را بلعید

 142: آیه (37سوره صافات )

نَ  َكانَ  َأن هُ  َفَلْواَل )  ينَ  م  ح   ( اْلُمَسبِّ

 اگر در شکم ماهی، تسبیح کننده نبود 

  143(: آیه 37سوره صافات )

َث )  ي َلَلب  ه   ف   (يْبَعُثونَ  يْوم   إ َلى َبْطن 

 ماند تا روز َبعث در شکم ماهی می

 144(: آیه 37سوره صافات )

اْلَعَراء   َفَنَبْذَناهُ )  يمٌ  ُهوَ وَ  ب   ( َسق 

  .به زمین خشک، انداختیماو را در حالی که ناخوش بود 

 145(: آیه 37سوره صافات )

نْ  َشَجَرةً  َعَليه   َوَأْنَبْتَنا)  ين   م   (يْقط 

 و درخت کدو ُبن برای او گذاشتیم 

  146(: آیه 37سوره صافات )



 

 

که از شکم ماهی ت یونس بعد از اینگوید حضردقت کنید یک کسی که ترجمه ساده قرآن را بلد باشد می

 بیرون آمد 

اَئة   إ َلى َوَأْرَسْلَناهُ ) يُدونَ  َأوْ  َأْلف   م   (يز 

 به سوی قومش که صد هزار نفر یا بیشتر بودند فرستادیم

 147(: آیه 37سوره صافات )

 !و در آن جهنم ماند گوید یونس در شکم ماهی تا قیام قیامتولی این آقا می .؛ قوم من ایمان آوردندَفآَمُنوا

 :فرمایدقرآن به پیغمبر می 

رْ ) ب   َتُكنْ  َواَل  َربَِّك  ل ُحْكم   َفاْصب  ذْ  اْلُحوت   َكَصاح  ْعَمةٌ  َتَداَرَكهُ  َأنْ  َلْواَل  ،َمْكُظومٌ  َوُهوَ  َناَدى إ  نْ  ن  ذَ  َربِّه   م  اْلَعَراء   َلُنب   َوُهوَ  ب 

نَ  َفَجَعَلهُ  َربُّهُ  َفاْجَتَباهُ ، َمْذُمومٌ  ينَ  م  ال ح   (الص 

 ..مثل حضرت یونسی که ماهی او را بلعید نباش،... اگر نعمت خدا به یاریش نیامده بود.

  50و  49و  48(: آیات 68سوره قلم )

گوید میاست که  دوباره عبارت این آقا را ببینید. آن قرآن بود این هم عبارت ایشان و بعد کنید دقت این را شما

یعنی در حقیقت تعریض بر قرآن  ،کنم قرآن نتوانسته حقیقت را آشکار کندما آشکار میمن حقیقت را برای ش

  است!

تا روز بر انگیخته شدن باقی  -نستجیر بالله-جسد او را در بیابان فرستادند و روحش در طبقات جهنم گوید: می

 !ماند

 گوید:که قرآن میاین 



 

 

اَئة   إ َلى َوَأْرَسْلَناهُ ) يُدونَ  َأوْ  َأْلف   م   (يز 

 147(: آیه 37سوره صافات )

فرد معمولی و عوام یک که قضیه به قدری واضح و روشن است  !آیا یعنی جسم بدون روحش را فرستادیم؟

 شود.هم آن را متوجه می

شان قابل بیست درصد حرف ،زند دهمی ها حرفها سپری کردیم وقتی آدم با اینما عمرمان را با این وهابی 

سخیف و  هااین شما ببینید چقدر مطالبولی  دهد.میجواب به آن کند و میانسان یک فکری  ،تأمل است

. ها توهین استاحمق بگوییم به احمق دانم اگرنمی یک کسی که واقعًا چنین حرفی را قبول کند ،ارزش استبی

ها فردای قیامت از آدم شکایت لعقترسیم بیعقل بگوییم میبی اگر ها توهین استدیوانه بگوییم به دیوانه اگر

 ها را چه بگذارد!انم آدم اسم ایندنمی . منکنند

که روحش در طبقات جهنم، نستجیر بالله تا روز  است آن آیه قرآن واضح و روشن است این هم حرف این آقا

  .ماندبر انگیخته شدن باقی می

 پرسش: 

 دانند.این نکات را نمی هابشود خیلی از این کنم قضیه روشنبشود فکر می اگر اطالع رسانی !استاد

 پاسخ: 

 ی از مطالب را که آماده شده دریهاقسمت توانیدمیها را منتشر کنیم، همه باید دست به دست هم بدهیم و این

 .کانال بگذارید

 ان راجواب ایش شما است، این آقا االن جزو این طیف یمانی است ایشان به حرف من جواب داده شما ببینید

  .ببینید



 

 

 کلیپ: 

انصافًا یعنی شما عربی هم  ،آقای قزوینی نجیناه من الغم یعنی از غم و غصه نجاتش دادیم نه از مرگ

بحثش خیلی مفصل است حدودًا هشت ُنه  عزیزان دانید؟ نجیناه من الغم یعنی از غم و غصه نجاتش دادیمنمی

چون قرآن گفته نجیناه من  گویدمی ولی این آقا ز کنمتوانم این بحث را باصفحه پاسخ این سوال است نمی

کند که مرد، سید این را با قرآن اثبات می حضرت یونس مرد؟ گفته الغم پس چرا احمد الحسن علیه السالم

گویند بله، ایشان در شکم نهنگ، مشغول نهنگ ایشان را خورده آقای قزوینی و دوستانش می جسمش مرد،

 مانی؟در شکم نهنگ سالم می نهنگ تو را بخورد عبادت بود بنده خدا،

 پاسخ: 

 گوید: می شما ببینید خود قرآن

َلهَ  اَل ) ال   إ  نِّي ُسْبَحاَنَك  َأْنَت  إ  نَ  ُكْنُت  إ  ينَ  م  ال م   (الظ 

  87(: آیات 21سوره انبیاء )

  :گفتمیکرد و عبادت میدر شکم ماهی  فرماید: یونسقرآن می !گویدقزوینی نمی

َلهَ  اَل ) ال   إ  نِّي ُسْبَحاَنَك  َأْنَت  إ  نَ  ُكْنُت  إ  ينَ  م  ال م   (الظ 

 : ادامه کلیپ

گویند بله، ایشان در شکم نهنگ، مشغول عبادت بود بنده خدا، نهنگ تو را بخورد آقای قزوینی و دوستانش می

 اهل تسبیح نبود  گویی که اگربعد میمانی؟ سالم میدر شکم نهنگ بدون نور، بدون آفتاب، بدون غذا 

َث ) ي َلَلب  ه   ف   (يْبَعُثونَ  يْوم   إ َلى َبْطن 



 

 

 144(: آیه 37سوره صافات )

  ؟شودمگر قبل از قیامت، همه عالم متبدل نمی !سوال .مانددر شکم نهنگ تا روز قیامت می

لُ  يْومَ ) َماَواُت  اْْلَْرض   َغيرَ  اْْلَْرُض  ُتَبد   (َوالس 

  48(: آیه 14سوره ابراهیم )

قدر طول بکشد تا آخرین روز دنیا آن وقتی که دیگر نه دریایی است و نه حاال فرض کنیم نهنگه اصالً عمرش این

  !ماندگوید تا روز قیامت و برانگیخته شدن در قیامت در شکم ماهی میاست چطور می نهنگیزمینی است نه 

 پاسخ: 

  .کنددارد قرآن را مسخره می

 کلیپ: ادامه 

فرستاده امام زمان سالم هللا علیه آمد  را فهمید و قائم آل محمد، وصیثل بقیه آیات قرآن، شماها نمیاین هم م

! غم نجاتش دادیم یا از مرگ نجیناُه من الغم یعنی از ، آمد به مردم علم حقیقی یاد بدهد...ها را حل بکنداین

ها تساوی ! این؟ها مالزمه داردت؟ ایناز مرگ نجات پیدا کرده اس یعنی هرکسی که از غم نجات پیدا کند

که به جهنم نگریست با قارون اما این !سبحان هللا گویید؟! عام و خاص مطلق است! روی چه استداللی می؟دارد

حدیث امام صادق را هم مسخره  !کنیها را مسخره میصحبت کرد و از اخبار آن مطلع شد خب بابا این

 امر والیت ائمه اطهار به او عرضه شد تحمل این را نداشت  کنی؟ که نبی هللا یونس وقتیمی

ذْ  النُّون   َوَذا) ًبا َذَهَب  إ  رَ  َلنْ  َأنْ  َفَظن   ُمَغاض  ي َفَناَدى َعَليه   َنْقد  ُلَمات   ف  َلهَ  اَل  َأنْ  الظُّ ال   إ  نِّي ُسْبَحاَنَك  َأْنَت  إ  نَ  ُكْنُت  إ   م 

ينَ  ال م   (الظ 



 

 

 87(: آیه 21سوره انبیاء )

  !؟کنیدبیت را بخوانید آیا شما امام صادق را هم مسخره میبروید تفسیر اهل

 پاسخ: 

را بلد باشد به  اسالمی یک پیرزنی که الفبای مسائل یعنی کنند؟شان را نگاه کنید که چه کار دارند میهایمغلطه

 .خنددمی هااینریش 

 والسالم علیکم ورحمة هللا وبرکاته


