
 بسم هللا الرحمن الرحیم

13/11/96 

 (السالم علیهم) اطهار ائمه تکوینی والیت –( 5) مهدویت شبهات موضوع:

تقدیم به پیشگاه مقدس و باعظمت حضرت بقیة هللا األعظم )ارواحنا لتراب مقدمه الفداه( صلواتی عنایت 

 فرمایید.

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

هللا  لقاء یوم إلی هللا اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و هللا بقیة موالنا علی السیما هللا آل آله علی و هللا رسول علی

 الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کّنا لنهتدی لوال ان هدانا هللا

اهره فاطمه زهرا )سالم هللا علیها( را به پیشگاه مقدس فرزند بزرگوارش ایام شهادت جانسوز حضرت صدیقه ط

مندان به اهلبیت حضرت بقیة هللا األعظم )ارواحنا لتراب مقدمه الفداه( و همه دلباختگان و شیفتگان و عالقه

 کنم.عصمت و طهارت به ویژه شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض می

دهم پاداش ما را فرج موفور السرور هره )سالم هللا علیها( سوگند میخدا را به آبروی حضرت صدیقه طا

 آن بزرگوار متصل کند. یجهانموالیمان حضرت ولی عصر قرار بدهد و این انقالب ما را به انقالب 

ساز حکومت فرارسیدن دهه فجر و آمدن بزرگ مرد قرن بیستم امام راحل )رضوان هللا تعالی علیه( و زمینه

 داریم.المی ایران را هم گرامی میجمهوری اس

، «احمد بصری»ما در جلسات گذشته در رابطه با شبهاتی که پیرامون مهدویت بود به موضوعی تحت عنوان 

رسیدیم که حدود چهارده سال قبل از بصره برخاسته و مدعی است فرزند « احمد گاطع»و « احمد الحسن»

 ه( است!!ارواحنا لتراب مقدمه الفداپنجم حضرت مهدی )



او در بصره قیام کرد و بیش از دویست و پنجاه نفر را به کشتن داد. سپس از آنجا به سمت بحرین فرار کرد و 

ای از او هنوز سرنوشتی از ایشان مشخص نیست. معلوم نیست او زنده است یا مرده است، نه تصویر و نه برنامه

 در طول این چهارده سال پخش نشده است.

، «شیخ مفید»به بعضی از روایات ضعیف و شاذ و نادر که بزرگان ما همانند مرحوم اران او متأسفانه طرفد

اند اند و مخالف روایات متواتر، قطعی و عقیده شیعه دانستهو دیگران این روایت را رد کرده« شیخ طوسی»

 کنند.استناد می

دانند فریب حلیل روایی نمیخبر ندارند و ت «درایه» که با مبانی رجالی آگاهی ندارند، ازبعضی از افراد ناآگاه  اینها

 اندازند.کنند و در این دام میهم به کمند خود گرفتار میرا ند. باألخص بعضی از عزیزان طلبه ما ده می

ما در طول چند سال اخیر بارها اعالم کردیم حاضریم با ایشان یا طرفدارانشان کسانی که حداقل سرشان به 

طی یک  اندمطلعو از مبانی رجال، درایه و مبانی حدیثی آگاهی دارند و نسبت به اعتقادات شیعه  ارزدتنشان می

 با این افراد مباهله کنیم.  که حاضریم اعالم کردیم انه گفتگو و مناظره داشته باشیم. و حتیجلسه دوست

ما  است. رها شدهیه به همین شکل متأسفانه این افراد تا امروز حاضر به مناظره نشدند و اعالم هم نکردند و قض

 آیه شریفه: از باب

بان ماکَرب   آالءِ  ی)َفِبأَ   (ُتکذ 

 جن؟ و انس گروه یا شما کنیدیم بیذکت را پروردگارتان یهانعمت نیدامک پس

 13(: آیه 55سوره الرحمن )

اده هستیم در هر مکانی آمو کنیم بازهم سخن خودمان را تکرار میکه در سوره الرحمن بارها تکرار شده است؛ 

 بی قید و شرط با این افراد گفتگو کنیم.



فردی از طرف حضرت مهدی )ارواحنا له الفداه( آمده است اولین واقعا  گویند و این افراد راست می واقعا  اگر 

یک به عنوان ما هم هستند و  های علمیهکسی که باید تسلیم این شخص باشد مراجع بزرگوار ما و اساتید حوزه

 طلبه کوچک حوزه علمیه قم حاضریم تبعیت کنیم.

 دهند؟!کنند و افراد ناآگاه را فریب میها شروع به تبلیع کردن میچرا این افراد تنها در پشت سر و در خلوتگاه

 ،خواستم مقداری در رابطه با شبهات فاطمیه که وهابیتمن امشب با توجه به اینکه بحث فاطمیه هم هست می

تصمیم گرفتم هم قدری به مسئله  لذاکنند صحبت کنم. فضای مجازی مطرح مینیز ها و رسانهامروز در 

 را مطرح کنم. «فاطمیه»بپردازم و هم مسئله  «مهدویت»

ما گفتیم مقداری در رابطه با قضایای حضرت فاطمه زهرا )سالم هللا علیها( از دیدگاه حضرت مهدی )ارواحنا 

 تان بحث کنیم. اگر سؤالی در این زمینه بود در خدمت بزرگواران هستیم.لتراب مقدمه الفداه( با دوس

در محافل سخنرانی در این زمینه سخن بسیار است و من تنها به یک روایتی که بارها عزیزان ما این روایت را 

است که اند بپردازم. این روایت، عبارت مشهور حضرت ولی عصر )ارواحنا لتراب مقدمه الفداه( نقل کردهخود 

 حضرت فرمودند:

 «َحَسَنة ُأْسَوة   یلِ  اللَّهِ  َرُسولِ  اْبَنةِ  یفِ  وَ »

باقر، ج  محمد خرسان،: مصحح/  ، محققیعل بن احمد ،یطبرس: سندهیاللجاج، نو أهل یعل اإلحتجاج

 یالمهد المنتظر القائم الحجة ، باب احتجاج467، ص 2

)سالم هللا علیها( آنچنان  ن نسبت به حضرت صدیقه طاهرهفرماید: محضرت ولی عصر )ارواحنا له الفداه( می

 من  الگویایشان و  که آن بزرگوار را اسوه خود قرار دادم  تسلیم هستم

 روایتی که مشهور است که حضرت مهدی در یکی از توقیعاتشان فرمودند:  هستند.



  «َحَسَنة ُأْسَوة   لِی ص اللَّهِ  َرُسولِ  اْبَنةِ  ِفی وَ »

در رابطه با وجود مقدس حضرت ولی عصر « ابو غانم»دی به نام در زمان غیبت صغری فر لی دارد.داستان مفص

 هاآنکرد. کرد و اذهان جوانان را با این شبهات آلوده میتشکیک داشت. او شبهاتی در میان شیعیان مطرح می

 ای نوشتند.خدمت حضرت ولی عصر نامه

توسط چه این نامه آورده و دیگران هم آوردند اینکه « الغیبة»ر کتاب د« مرحوم شیخ طوسی»در روایتی که البته 

ضرت خدمت حضرت صاحب الزمان رسید روشن نیست، اما آنچه مسلم است این است که ح ،کسانیکسی و یا 

 توقیعی را صادر فرمودند. در این زمینه مهدی

نی ائمه اطهار )علیهم السالم(، نگرانی مطالبی همانند والیت تکویتوقیع مطالب زیادی مطرح شده است. در آن 

ارجاع مردم به دستور حضرت در مورد روایاتی که از ائمه اطهار  و نیز شود،حضرت از شبهاتی که مطرح می

 )علیهم السالم( پیرامون مهدویت آمده است.

دند بدین و دیگران نقل کر« عالمه مجلسی»آوردند و همچنین « الغیبة»در کتاب « مرحوم شیخ طوسی»آنچه 

روایتی با  286و  285صفحه « شیخ طوسی»اثر « الغیبة»در کتاب می دهم: صورت است که خدمت شما نشان 

 سند خود ایشان نقل شده است که سند هم از نظر رجالی اشکالی ندارد. روایت چنین است:

 «اْلَخلَِف  یفِ  َعةِ یالش   ِمنَ  َجَماَعة   وَ  ینِ یاْلَقْزوِ  َغاِنم   یَأبِ  اْبنُ  َتَشاَجرَ »

 دهد:نویسند و حضرت پاسخ میای خدمت حضرت مینامه هاآن

ْحمنِ  اللَّهِ  ِبْسمِ » حِ  الرَّ اَللَةِ  ِمنَ  مْ کایإِ  وَ  اللَّهُ  َعاَفانَا مِ یالرَّ  «اْلِفَتنِ  وَ  الضَّ

اهی و فتنه کنند که گرفتار گمرحضرت ولی عصر )ارواحنا فداه( در این توقیع مبارک ابتدا در حق شیعیان دعا می

 فرمایند:نشوند. سپس می



 «ُأُموِرِهمْ  ُواَلةِ  یفِ  َرةِ یاْلَح  وَ  کالشَّ  ِمنَ  َدَخَلُهمْ  َما وَ  نِ یالد   یفِ  مْ کِمنْ  َجَماَعة   اُب یاْرتِ  یِإلَ  یُأْنهِ »

 امرشان اولیای به نسبت هاآن دل در و افتاده تردید به دین در شما از گروهی که است رسیده من به

 است. کرده پیدا راه یرتح و شک

َنا»  «مْ کلَ  کَذلِ  َفَغمَّ

 شد. ما اندوه یه  ما شما خود خاطر به امر این و

 «لََنا اَل »

 خودمان. برای نه

 َنایفِ  اَل  مْ یکفِ  َساَءنَا وَ »

 گردید. خودمان درباره   نه و شما به نسبت ما ناراحتی باعث و

 «ِرهِ یغَ  یلَ إِ  ِبَنا َفاَقةَ  اَل  وَ  َمَعَنا اللَّهَ  أِلَنَّ »

 .نداریم دیگری به نیازی او بودن با و ماست با خداوند که یراز

 «َعنَّا َقَعدَ  َمنْ  وِحَشَنای َفلَنْ  َمَعَنا اْلَحق   وَ »

 شد. نخواهد ما وحشت سبب هرگز ما از یاعّده یگیر نارهک و است ما با و حقانّیت

واهم قدری بیشتر برای سروران عزیزم توضیح بدهم. خحضرت در ادامه جمله بسیار زیبایی دارند که امشب می

 این جمله همان والیت تکوینی ائمه اطهار )علیهم السالم( است.



و همخوانی نیست شود که زیبنده کنیم از بعضی از عزیزانمان در این زمینه مباحثی مطرح میمشاهده می بعضا  

 فرماید:ندارد. حضرت میهم با این روایات 

 «َصَناِئُعَنا بَْعدُ  اْلَخْلُق  وَ  َرب َنا َناِئعُ َص  َنْحنُ  وَ »

 ما یهاپرورده دست خداوند مخلوقین دیگر و باشیمیم پروردگار یوکنی یهاپروره دست ما هک چرا

 .بود خواهند

 د:فرمایاست که می« نهج البالغه»ر این جمله برخالف سخن امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( دالبته 

 «لََنا َصَناِئعُ  بَْعدُ  النَّاُس  وَ  َرب َنا اِئعُ َصنَ  َفِإنَّا»

، خ 386، ص یصبح صالح،: مصحح/  ، محققینحس بن محمد ،یالرض فیشر: سندهیالبالغة، نو نهج

 جوابا ةیمعاو یإل ع له تابک من و 28

در اینجا  ؛ بلکه مراد حضرت«و الخلق صنایع لنا»گویند که حضرت در اینجا نفرموده است: بعضی از اعاظم می

 فرمایند:بحث تربیت و آگاهی دادن و تعلیم به مردم است. حضرت در اینجا می

 «َصَناِئُعَنا بَْعدُ  اْلَخْلُق  وَ »

 بنده امشب روی این روایت توضیح بیشتری خواهم داد. هم روایات دیگری که با سندهای صحیح در شاءهللاان

کنیم و هم فرمایشات بزرگان را بیان خواهیم ریم را مطرح میوالیت تکوینی ائمه اطهار )علیهم السالم( دا باب

 کرد.

در این زمینه تعبیری دارد که « کمپانی»معروف « مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی»بزرگان دیگری همانند 

 گوید:می



 «ةیعیوالتشر ةینیوکاألمور الت عیجم یعل ةیالباطن والسلطنة ةیالمعنو ةیالوال لهم»

 األب ةیالعقد وال اءی، باب أول379، ص 2، ج یاألصفهان خیالش: سندهینواسب، کالم ةیحاش

ا بزرگ آغ»ست و هم فیلسوف است. به تعبیر هم فقیه است، هم اصولی است، هم عارف ا« مرحوم کمپانی»

حاشیه بر »و « حاشیه بر کفایه»در کتاب « مرحوم کمپانی»فهمیدن کلمات « الذریعة»در کتاب « تهرانی

کار  )رضوان هللا تعالی علیه(« اصفهانیمرحوم »فهمیدن عبارت  است. «مما یختبر به الرجال» ؛«مکاسب

مطالبی در این خصوص بیان شده  122صفحه « حاشیه مرحوم کمپانی بر مکاسب»هرکسی نیست. در کتاب 

 است.

« و الوالیةمصباح الهدایة »استاد حضرت امام خمینی در کتاب « ایمرحوم شیخ محمد رضا قمشه»همچنین 

 نویسد:تعبیر بسیار ظریفی دارد که می 57صفحه 

 «هایتجلَّ  و ظهورها الدّرة یإل الذّرة من والعالم العالم صورة یف تجلَّت یالَّت یه ةیالمحّمد قةیفالحق»

 20، باب نور 57، ص ینیالخم دیالس: سندهیة، نویوالوال الخالفة یإل ةیالهدا مصباح

  بینید مظهر تجلی سلسله جلیله محمدیین )صلی هللا علیه و آله و سلم( است.لم میبه بیان ایشان هرچه در عا

بنده در اینجا خواستم تنها به عنوان پیش درآمدی نسبت به فرمایش موالیمان حضرت بقیة هللا األعظم که 

 فرماید:می

 «لََنا َصَناِئعُ  بَْعدُ  النَّاُس  وَ  َرب َنا َصَناِئعُ  َفِإنَّا»

های خود از جمله ه باشم. همچنین امام راحل )رضوان هللا تعالی علیه( در بیش از سی مورد از کتابتوضیح داد

ی که در حدیث مشیتکنند. استناد می« مشیت»و منابع دیگر به روایت « دعای سحرشرح »، «مصباح الهدایة»

 است و روایت صددرصد صحیح است؛ کافی شریف



 «َئةیِباْلَمِش  اءَ یاأْلَْش  َخلََق  ُثمَّ  ْفِسَهاِبنَ  َئةَ یاْلَمِش  اللَّهُ  َخلََق »

 خداوند عالم ابتدا مشیت را آفرید و سپس همه هستی را به واسطه مشیت آفرید.

، 1محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 4، ح 110ص 

 امام صادق )علیه السالم( فرمودند:

 «هللا ةیمش نحن»

 اللعن ثواب یانانب یف ، فصل215، ص یالمرند الحسن أبو خیالش: سندهین، نویالنور مجمع

زیادی دارد  عباراتدر خانه اگر کسی هست یک حرف بس است!! حضرت بقیة هللا األعظم در اینجا می گویند 

 فرماید:که در آخر می

 «َسَنةَح  ُأْسَوة   یلِ  ص اللَّهِ  َرُسولِ  اْبَنةِ  یفِ  وَ »

 .دارد وجود شایسته الگویی من برای خدا رسول دختر در همانا

د. ا جلسه یک ساعته و دو ساعته حرف زهده توانمی «َحَسَنة ُأْسَوة   یلِ  ص اللَّهِ  َرُسولِ  اْبَنةِ  یفِ  وَ »روایت  پیرامون

کنم. اینکه حضرت مهدی من تنها به بخشی از فرمایشات حضرت مهدی )ارواحنا لتراب مقدمه الفداه( اشاره می

 فرماید:می

 «َحَسَنة ُأْسَوة   یلِ  ص اللَّهِ  َرُسولِ  اْبَنةِ  یفِ  وَ »

توان چنین نتیجه گرفت که رضایت و غضب حضرت صدیقه طاهره )سالم هللا علیها( و می دارد.نکات ظریفی 

 میزان رضایت خداوند عالم و غضب خداوند عالم است. رسول اکرم فرمودند:



 «لرضاک ویرضی لغضبک یغضب هللا إن یا فاطمة»

 دار: النشر دار النیسابوری، الحاکم عبدهللا أبو عبدهللا بن محمد: المؤلف اسم الصحیحین، علی المستدرک

 ص ،3 ج عطا، القادر عبد مصطفی: تحقیق األولی،: الطبعة م، 1990 - هـ 1411 - بیروت - العلمیة الکتب

 4730 ح ،167

 همچنین رسول گرامی اسالم فرمودند:روایت صحیح است. این گوید: دامه میدر ا« حاکم نیشابوری»

 «(یأغضبن فقد أْغَضبها فمن ،یمن بَْضعة فاطمةُ )»

 فاطمه پاره تن من است، هرکسی او را به غضب آورد مرا به غضب آورده است.

 «(آذاها ما ینیؤذی ،یمن بَْضَعة فاطمة إن) یأخر یوف»

 ست: فاطمه پاره تن من است، هرکسی او را اذیت کند مرا اذیت کرده است.در آخر روایت وارد شده ا

، ص 9، ج یالجزر ریاألث ابن محمد بن کالمبار :المؤلف اسم الرسول، ثیأحاد یف األصول جامع معجم

 6674، ح 128

 وارد شده است: 3510حدیث « صحیح بخاری»همچنین در کتاب 

 «یَأْغَضَبنِ  َضَبَهاَأغْ  َفَمنْ  یِمن   بَْضَعة   َفاِطَمةُ »

 دار: النشر دار ،یالجعف یالبخار عبدهللا أبو لیإسماع بن محمد :المؤلف اسم المختصر، حیالصح الجامع

، ص 3البغا، ج  بید یمصطف. د: قیتحق الثالثة،: الطبعة ،1987 - 1407 - روتیب - مامةیال, ریثک ابن

 3510، ح 1361

 ده است:وارد ش« صحیح مسلم»و همچنین در کتاب 



 «آَذاَها ما ینِ یْؤذِ ی یِمن   بَْضَعة   َفاِطَمةُ  إنما»

 اءیإح دار: النشر دار ،یسابوریالن یریالقش نیالحس أبو الحجاج بن مسلم :المؤلف اسم مسلم، حیصح

 2449، ح 1903، ص 4، ج یالباق عبد فؤاد محمد: قیتحق روت،یب - یالعرب التراث

 نویسد:می 2926حدیث  1126صفحه  سومخود جلد « حصحی»در کتاب « بخاری»از طرف دیگر 

 «ْت یُتُوف   یحت ُمَهاِجَرَتهُ  َتَزلْ  فلم ر  کبَ  َأبَا َفَهَجَرْت  اللَّهِ  رسول ِبْنُت  َفاِطَمةُ  َفَغِضَبْت »

 حضرت فاطمه زهرا بر ابوبکر غضبناک شد، از او قهر کرد و تا آخرین لحظه زندگی با او سخن نگفت.

 دار: النشر دار ،یالجعف یالبخار عبدهللا أبو لیإسماع بن محمد :المؤلف اسم مختصر،ال حیالصح الجامع

، ص 3البغا، ج  بید یمصطف. د: قیتحق الثالثة،: الطبعة ،1987 - 1407 - روتیب - مامةیال, ریثک ابن

 2926، ح 1126

 فرماید:ای که حضرت ولی عصر )ارواحنا لتراب مقدمه الفداه( میدر قضیه

 «َحَسَنة ُأْسَوة   یلِ  ص اللَّهِ  َرُسولِ  اْبَنةِ  یفِ  وَ »

به معنای این است که شیعیان ما دقت کنند غضب و رضایت من همانند غضب و رضایت مادرم حضرت صدیقه 

 طاهره برابر با رضا و غضب خداوند تبارک و تعالی است. مراقب این قضیه باشید!!

 فرمایند:خورند و میاین است که حضرت در اینجا تأسف می نکته دوم

َنا»  «لََنا اَل  مْ کلَ  کَذلِ  َفَغمَّ

حضرت صدیقه طاهره هم در خطبه غرائی که در مسجد مدینه قرائت فرمودند و بر فرق مهاجرین و انصار فریاد 

 کشیدند، فرمودند:



 «(ُبونیْنَقلِ  ُمْنَقلَب   یأَ  َظلَُموا نَ یالَّذِ  ْعلَمُ یَس  )وَ  َتْفَعُلون َما اللَّهِ  نِ یَفِبعَ »

حضرت فاطمه زهرا به صراحت فرمودند: کسانی که در حق من جفا کردند، فدک را غصب کردند، به خانه من 

 هجوم آوردند، پهلوی من را شکستند، فرزند من را شهید کردند بدانند نتیجه این ظلم و ستم را خواهند دید.

 «د(یَشدِ  َعذاب   یدَ ی نَ یبَ  مْ ک)لَ  ر  ینَذِ  اْبَنةُ  َأنَا وَ »

من فردای قیامت در کنار پدرم رسول خدا هستم و در آنجا از شما شکایت خواهم کرد و عذاب شدید در 

 انتظار شماست.

 «(ُمْنَتِظُرون ِإنَّا اْنَتِظُروا وَ  عاِمُلونَ  ِإنَّا...  )اْعَمُلوا َف »

 خواهید در حق من روا بدارید، ما منتظریم و شما هم منتظر باشید.هرچه می

، 29، ج محققان از یجمع: مصحح/  ، محققیتق محمد بن باقر محمد ،یمجلس: سندهینوار، نواأل بحار

 8، ح 230ص 

 فرمایند:اتمام حجتی است که حضرت ولی عصر )ارواحنا له الفداه( در اینجا دارند و می نکته سوم

ُدونَ  ِب یالرَّ  یفِ  مْ کلَ  َما َهُؤاَلءِ  ای»  «کُسونَتْنعَ  َرةِ یاْلَح  یفِ  وَ  َتَتَردَّ

 خورید؟می گیج سرگردانی و حیرت وادی در و شده تردید و شک دچار چرا مردم ای

ُسولَ  ُعوایَأطِ  وَ  اللَّهَ  ُعوایَأطِ  آَمُنوا نَ یالَّذِ  َهایأَ  ای ُقولُ ی َجلَّ  وَ  َعزَّ  اللَّهَ  َسِمْعُتمُ  َما وَ  أَ »  «ِمْنکم اأْلَْمرِ  یُأولِ  وَ  الرَّ

 و خدا رسول و کنید اطاعت را خدا یداآورده ایمان که کسانی ای :فرمایدیم خداوند که ایدیدهنشن آیا

 .نمائید اطاعت را خود امر صاحبان

ا اْْلَثارُ  ِبهِ  َجاَءْت  َما َعِلْمُتمْ  َما وَ  أَ » ُث ی وَ  ونُ یک ِممَّ تِ  یفِ  َحدَّ  «ِمْنُهم نَ یاْلَباقِ  وَ  نَ یاْلَماِض  َعنِ  مْ کَأِئمَّ



 آیندگانشان و گذشتگان بر شما پیشوایان زندگی در که رویدادهائی درباره وایاتر و اخبار در که آنچه آیا

 دانید؟نمی دهدمی و داده رخ بوده

مگر این همه روایات و احادیث از اجدادم شوید؟! فرماید: چرا دچار حیرت میآن حضرت خطاب به شیعیان می

 در حق من به شما نرسیده است؟! آیا اتمام حجت نشده است؟!

روایت از کتب شیعه و سنی در رابطه با حضرت  3999« منتخب األثر»در کتاب فقط آیت هللا صافی گلپایگانی 

 ارواحنا له الفداه( نقل کرده است!!مهدی )

چند روایت داریم؟! در مسئله  «جهاد»در موضوع  مثال  دوستان و سروران عزیز! آیا در تمام مباحث فقهی 

 چقدر روایت داریم؟! «ارث»ست چقدر روایت داریم؟! در مسئله که مبتال به جامعه ا «نکاح»

کنم در هیچ موضوعی از موضوعات اسالمی اعم از مباحث اعتقادی، اخالقی، فقهی، فلسفی و بنده تحدی می

حضرت ولی عصر از کسانی که دچار تردید و حیرت  لذاروایت نیامده است.  «مهدویت» مسئله کالمی به اندازه

 کنند.ب میاند تعجشده

خورند را می« بصره دجال»به تعبیر آیت هللا کورانی « أحمد الحسن»من به فرزندان عزیز و برادرانم که فریب 

کنم روایاتی که از ائمه اطهار وارد شده را ببینند و مالحظه کنند. آیا با وجود این انبوه روایات جا دارد که توصیه می

 ؟!ها شودانسان گرفتار شیاطین و خناث

های انحرافی اعم از ام با بسیاری از گروهکنم که در طول عمر شصت و چهار سالهبنده با تمام وجود عرض می

همچنین با وهابیت ها بحث کردم. ناظره داشتم و ساعترو در رو مها و آتئیستها صوفیان، دراویش، کمونیست

بینیم که با وهابیت دست و میهم در خواب  خوابیمکه شب و روز در حال مناظره هستیم و حتی زمانی که می

 کنیم. من در خاک عربستان بیش از دویست و پنجاه جلسه بحث و مناظره با وهابیت داشتم.پنجه نرم می



سازی و تمام این مناظرات ضبط، پیاده .را دانلود کنند« یقصة الحوار الهاد»در اینترنت کتاب می توانند دوستان 

 به چاپ رسیده است.

خورم ستان عزیز، برادرانم! من به عصمت حضرت صدیقه طاهره )سالم هللا علیها( و به خداوند سوگند میدو

 در عمرم ندیدم!!« احمد الحسن»تر از طرفداران عقلمحتواتر و بیتر، بیاساسای فاسدتر، بیفرقه

تابی در کار نیست، خورشید را کند که آفبیند، اما ادعا میکنم کسی در روز روشن آفتاب را میمن احساس می

 خورم.تأسف می واقعا  کند که خورشیدی در کار نیست. بنده بیند و ادعا میمی

« احسان طبری»چندین جلسه با طرفداران ما های زیادی داشتم و ها بحثبنده اوایل انقالب با کمونیست

 سروکله زدیم.

های دهد. ما بحثبیش از جواب حلی نتیجه می های نقضیگویم که جواببنده گاهی اوقات به دوستان می

زیادی در رابطه با مسائل توحید و اثبات خداوند متعال داشتیم، اما مشاهده کردیم که این افراد همانند وهابیت 

 پرند.از این شاخه به شاخه دیگر می

 هاآنستناد کردیم و از ا« احسان طبری»به ترجمه « لنین» به همراه« انگلس»اثر « منشأ خانواده»ما به کتاب 

پرسیدم: "آیا کتاب را قبول دارید؟!" گفتند:  هاآنپرسیدیم: "آیا این کتاب را مشاهده کردید؟!" گفتند: "بله"، از 

 "بله قبول داریم."

خدا و رهبر « ماکس»و « انگلس»را آوردم و گفتم: "جناب آقای  62و  74، 43بنده کتاب را باز کردم و صفحات 

 کند که تک همسری نوعی مالکیت است."میادعا  ،شما



ای را عرض کنم. بنده گفتم: نکته کنندها بحث میخواهم برای عزیزانی که در فضای مجازی با آتئیستبنده می

کند که تک همسری نوعی مالکیت است و باید تک همسری در جامعه لغو شود. همانطور که ادعا می« ماکس"»

 ست یک زن هم باید برای عموم باشد."مسجد و ورزشگاه برای عموم ه

بنده از ایشان پرسیدم: آیا این حرف را قبول دارید و حاضرید همسر، خواهر و مادرتان بر مبنای نظریه 

 و مثل تاکسی که هر کس آمد سوار شود!؟ عمومی باشد؟!« انگلس»و « لنین»، «ماکس»

ی گفته است که ازدواج با مادر و خواهر و دختر چه کس اصال  گوید: "می 72بنده در ادامه گفتم او در صفحه 

جامعه ما قضیه ازدواج با مادر و خواهر و دختر در اشکال دارد؟! ما باید این فرهنگ را در جامعه ترویج کنیم و 

 طبیعی شود."

گر تا ما ببینیم این نظریه خوب است یا خیر و ا کوچک پیاده کنید یاجامعهلطف کنید این نظریه را در  گفتم:

خدا شاهد است این افراد سرشان را پایین انداختند و تا آخر جلسه یک  دیدیم خوب است از شما تبعیت کنیم!!

 کلمه هم صحبت نکردند.

ای ندارد، زیرا وقتی طرف مقابل انسان لجوجی های تحلیلی فایدههای علمی و جوابگاهی اوقات بحث اصال  

 رود.رف حق نمیاست و خود را به عناد زده است زیر بار ح

هرگز ایمان نخواهند  هاآند فار قریش بیاید و آن را قرائت کننفرماید: اگر ورقی از آسمان برای کقرآن کریم می

 آورد.

اند. آن بزرگوار هم سوزد، زیرا پیغمبر بسیار مظلومی بودهبنده گاهی اوقات خیلی دلم به حال حضرت موسی می

ای موافقین و مخالفین حضرت موسی هر معجزهکشید. از مخالفین زجر میید و هم کشاز افراد خودی زجر می



نه مخالفین حاضر به پذیرش شدند و نه  ولیخواستند ایشان آورد هرچه تقاضا کردند آن بزرگوار برایشان آورد. 

 موافقین پذیرفتند.

وار و قوم بنی تا ریشه آن بزرگدر محاصره بگیرند را  هاآنخواهند کنند و میفرعونیان حضرت موسی را دنبال می

شود، بنی اسرائیل به همراه رسند آب متوقف میزمانی که حضرت موسی به رود نیل میاسرائیل را بکنند. 

وقتی فرعونیان قصد عبور از رود  ولیشود. گذرند و حتی پایشان هم خیس نمیحضرت موسی از رود نیل می

 شوند.نیل را دارند همگی غرق می

مشغول بینند که در طرف دیگر یک عده از بت پرستان کنند، میبنی اسرائیل از رود نیل عبور میزمانی که 

 کنند:پرستش درخت هستند. قوم بنی اسرائیل از حضرت موسی درخواست می

 آلَِهة( َلُهمْ  ماک ِإلها   لَنا اْجَعلْ  یُموَس  ای)

 !دارند( انیخدا و) معبودان هاآن هک همانگونه ده قرار یمعبود ما یبرا هم تو،

 138(: آیه 7سوره اعراف )

بزرگوار از دست سوزد. این پیغمبر خوانم دلم به حال حضرت موسی میداند وقتی که بنده این آیه را میخدا می

 ها چه کشید!؟خودی

 ای ندارد. و ما باید برویم سراغد بحث و مناظره فایدهبرادران عزیز! زمانی که بحث لجاجت مطرح باش

ه به کند که تا آخر عمر به هیچ وجیک جواب نقضی آنچنان تار و پود فکری طرف را پودر می .های نقضیوابج

شود تلنگری در ذهن طرف مقابل ایجاد شود های نقضی باعث میبعضی از جوابافتد. فکر بحث و مناظره نمی

 تحقیق و مطالعه کند. بحث،برود تا 



شوند جهل و عدم آگاهی است. اگر آگاهی های باطل میها و فرقهوهکمنشأ نود درصد از کسانی که جذب گر

 روند.های باطل نمیباشد این افراد به هیچ وجه سراغ فرقه

از ائمه اطهار  ،کنند که در گذشتهحضرت ولی عصر )ارواحنا له الفداه( برای حقانیت خود به روایاتی استناد می لذا

 ی خود را از حضرت صدیقه طاهره )سالم هللا علیها( گرفتند.است و الگو نقل شده)علیهم السالم( 

کنند که امیرالمؤمنین حق است و من حق هستم، کنند، تنها بیان نمیزمانی که حضرت فاطمه زهرا احتجاج می

 فرمایند:کنند و میمنین بوده به مردم گوشزد میبلکه به آنچه توسط رسول اکرم درباره حضرت امیرالمؤ

 «مواله فعلی مواله کنت من: خم غدیر یوم وسلم علیه هللا صلی هللا رسول لقو أنسیتم»

 او بر من هرکسی: فرمود که کردید فراموش را خم غدیر در( آله و علیه هللا صلی) هللا رسول قول آیا

 .دارد والیت او بر هم علی دارم، والیت

 بن علی الحسن أبی المؤمنین أمیر لب،غا بن لیث العجائب وُمظهر الکتائب، ُممزق الغالب األسد مناقب

 ،(هـ 833: المتوفی) محمد بن محمد الدین شمس الجزری ابن: المؤلف عنه، هللا رضی طالب أبی

 5 ص ،1 ج القاهرة، – مصر القرآن، مکتبة: الناشر الطنطاوی، طارق: تحقیق

نقل  101صفحه « انی مدینیابو موسی محمد بن عمر اصفه»اثر « نزهة الحفاظ»این روایت همچنین در کتاب 

تا جایی که حضرت  شده استنقل  13صفحه « طبری شیعی»اثر « دالئل اإلمامة»شده است. همچنین در کتاب 

 فرماید:می

 «عذر وال حجة من خم ریغد بعد ألحد هللا جعل فما»

 خداوند عالم بعد از غدیر خم برای کسی حجت و عذری باقی نگذاشت.



 قسم: قی، تحق(یعیالش) ریالصغ یالطبر رستم بن ریجر بن محمد جعفر یأب: فیاإلمامة، تأل دالئل

 13، ص 9البعثة، ج  مؤسسة - ةیاالسالم الدراسات

 ها روایت دیگر بیان شده است. حضرت صدیقه طاهره از اسباب غیر عادی استفاده نکردند.در این زمینه ده

ر است دستش را به نفرین بلند میرالمؤمنین در خطدانند که وقتی آن بزرگوار احساس کرد حضرت اعزیزان می

 های مسجد به حرکت درآمد.ستون« سلمان»د و بنا به نقل کر

حضرت فاطمه زهرا را دریاب. اگر او لب به نفرین بگشاید کسی در روی «! سلمان»امیرالمؤمنین فرمودند: 

"یا  زهرا افتادم و عرضه داشتم:گوید: جلوی دست و پای حضرت فاطمه می« سلمان»ماند. زمین زنده نمی

های هستی. زمانی که دست به نفرین بلند کردی دیدم که دیوارها و ستون« رحمة للعالمین»فاطمه! تو دختر 

 ماند."فرماید: اگر نفرین کنی دیگر کسی در کره زمین باقی نمیمسجد به لرزه درآمد. امیرالمؤمنین می

رام شدند و فرمودند: اگر نظر امیرالمؤمنین این است من هم تسلیم حضرت فاطمه زهرا )سالم هللا علیها( آ

 فرمایند:هستم. حضرت ولی عصر )ارواحنا له الفداه( در توقیع مبارکشان زمانی که می

 «َحَسَنة ُأْسَوة   یلِ  ص اللَّهِ  َرُسولِ  اْبَنةِ  یفِ  وَ »

 فرمایند:در ادامه می

هُ  وَ  ْغلَُب ی اَل  یَتَعالَ  اللَّهِ  َأْمرَ  َأنَّ  اَل  لَوْ  وَ » َنا ِمنْ  مْ کلَ  لََظَهرَ  ْعلَنُ ی اَل  وَ  ْظَهرُ ی اَل  ِسرَّ  وَ  مْ کُعُقولُ  َن ِمْنهُ یَتبَ  َما َحق 

 «مْ ککوکُش  لُ یزِ ی

 ارکآش تانیبرا چنان ما حّق  ،گرددینم دایهو و ارکآش رازش و شودینم مغلوب خدا امر هک نبود اگر

 .شدیم لیزا تانکش و فتیایدرم را آن یتانهاعقل هک شدیم



فرماید: اگر حکمت الهی بر این تعلق نگرفته بود که دوران غیبت و تحقیق و حضرت ولی عصر به صراحت می

 شود. هایتان مبهوتکردم که عقلکاری میبررسی مسیر خود را طی کند من از طریق معجزه 

 «َتاب  ک َأَجل   ل  کلِ  وَ  انَ ک اللَّهُ  َشاءَ  َما نَّهُ کلَ »

 .است نیمع و شده نوشته ،یمهلت و مّدت هر و شودیم بخواهد، خدا را نچهآ

 ،یتهران: مصحح/  ، محققالحسن بن محمد ،یطوس: سندهیللحجة، نو بةیالغ تابک( / یللطوس) یبةالغ

 معجزات بعض فصل -4، فصل 286و  285احمد، ص  یعل ناصح، و هللا عباد

 حال در رابطه با:

 «َصَناِئُعَنا بَْعدُ  اْلَخْلُق  وَ  َرب َنا َصَناِئعُ  َنْحنُ  وَ »

آن دسته از فرزندانم که سنشان از من کمتر است عرض  مخصوصا  ای خدمت عزیزانم اجازه بدهید چند نکته

 نویسد:خطاب به معاویه می 28نامه « نهج البالغه»کنم. حضرت امیرالمؤمنین هم در کتاب 

 «لََنا َصَناِئعُ  بَْعدُ  النَّاُس  وَ  َرب َنا َصَناِئعُ  َفِإنَّا»

ای نداشت جز اینکه به علی بن أبی طالب نامه نوشت، گوید: اگر خلقت معاویه هیچ فلسفهمی« ابن ابی الحدید»

و پرده از اسراری برداشت برای خلقت او  رمزی از رموز هستی را بیان کرد و در آن جواب هم جواب دادایشان 

 کافی بود. این جمله همان جمله:

 «لََنا َصَناِئعُ  بَْعدُ  النَّاُس  وَ  َرب َنا َصَناِئعُ  ِإنَّافَ »

 ماست. هپرداختو ما مخلوق الهی هستیم و مردم ساخته 



بر مردم را در رابطه با بحث بیع فضولی که والیت  379صفحه  در تعلیقه خود بر مکاسب« صفهانیمرحوم ا»

 نویسد:دهد، میتوضیح می

 «ةیعیالتشر و ةینیوکالت األمور عیجم یعل ةیالباطن سلطنةال و ةیالمعنو ةیالوال لهم»

 ائمه اطهار والیت تامه معنوی و سلطه باطنی بر تمام امور تکوینی و تشریعی دارند.

، ص 2، ج یکمپان نیحس محمد ،یاصفهان: سندهینو ،یاستدالل فقه: موضوع اسب،کالم تابک ةیحاش

379 

به یکی دو مورد از این زمینه بیان کرده است. اجازه بدهید  هم مطالبی در« ایمرحوم محمد رضا قمشه»

 معروف: روایتبه عالوه  هایی که از ائمه اطهار نسبت به والیت تکوینی آمده است اشاره کنم.عبارت

 «َئةیِباْلَمِش  اءَ یاأْلَْش  َخلََق  ُثمَّ  ِبَنْفِسَها َئةَ یاْلَمِش  اللَّهُ  َخلََق »

 :دندفرمو( السالم علیه) صادق امام

 «هللا ةیمش نحن»

 همچنین ذیل آیه شریفه:

 ِبها( َفاْدُعوهُ  یاْلُحْسن اأْلَْسماءُ  لِلَّهِ  )وَ 

 د.یبخوان آن با را خدا است یکین ینامها خدا یبرا و

 180(: آیه 7سوره اعراف )

 نقل شده است که امام صادق فرمودند: ، بلکه با سند صحیحه اعالئیبا سند صددرصد صحیح



 «ِبَمْعِرَفِتَنا ِإالَّ  َعَمال   اْلِعَبادِ  ِمنَ  اللَّهُ  ْقَبلُ یاَل  یالَّتِ  یاْلُحْسنَ  اأْلَْسَماءُ  -اللَّهِ وَ  -نَْحنُ »

 محمد ،یتیدرا: مصحح/  ، محققیغاز بن لیخل مأل ،ینیقزو: سندهی، نویافکال شرح یف یالشاف

 ، باب الرابع401، ص 2، ج ینحس

شود ترین زیارتی است که در حرم همه معصومین خوانده میکه جامع« زیارت جامعه کبیره»مشاهده کنید در 

رسیدم، ایشان به بنده بنده هرگاه خدمت مرحوم آیت هللا مرعشی نجفی می بیان شده است. مطلباین 

این زیارت را هر روز بخوانید و اگر هر روز نخواندید  را ترک نکنید.« زیارت جامعه کبیره»"تالش کنید  گفتند:می

 "را بخوانید. این زیارت یک دوره معارف شیعی است.« زیارت جامعه کبیره»ای یک بار تههف

حضرت جواد »م : چقدر اسامی شما شیرین است!! ایشان سپس ناگفتشد و میسپس اشکشان جاری می

 .ریختگفت و اشک میرا می« األئمه

ای که ایشان استفاده کردم. شاید استفادهسال خدمت آیت هللا کشمیری بودم و بسیار از محضر  12بنده حدود 

سال در حوزه علمیه نکردم، زیرا آن علما دنیای دیگری  45از محضر ایشان کردم یک میلیاردم آن را در طول 

 داشتند.

که ما احساس  گفت، به قدری مطلب میگاهی اوقات از گذشته و آینده مارسیدم هرگاه بنده خدمت ایشان می

در فرصتی مناسب خاطرات ایشان را به  شاءهللااند. کنین سال است که با ما زندگی میدکردیم ایشان چنمی

 طور مفصل عرض خواهم کرد.

مند شدن امام خمینی )رضوان هللا تعالی علیه( به آیت هللا کشمیری هم داستان مفصلی دارد. در قضیه عالقه

آیت هللا خزعلی در مسجد »از جمعه گفت: اشمی رفسنجانی در نماولین سالگرد رحلت امام خمینی آقای ه

که از دنیا رفتند و به قبر  ی خوئی گفتند که امام خوابی دیده بودنداعظم در شب هفتم رحلت آیت هللا العظم



تا جایی که داده بودند ن بود که اواخر عمرشان است کرد. تعبیر ایشان ایرفتند کلوخی ایشان را اذیت می

 مهرشان را هم بسایند.

با آیت هللا سید عبدالکریم کشمیری که باالی سر در قسمت قبور مراجع دفن هستند دوست « ج آقا مصطفیحا»

دهد. اگر ارتباطی با بودند. ایشان بارها گفته بودند: پدر! شخصی از سادات از گذشته و آینده خوب خبر می

 خوب است. بگیریدایشان 

گی خود را را با دراویش ارتباط ندهید و بگذارید همان طلبه ما«! آقا مصطفی»گفتند: امام خمینی در جواب می

 ادامه بدهیم.

شما که «! حاج آقا مصطفی»د: گویشود و میوارد می« حاج آقا مصطفی»همان روز که امام خواب دیده بود، 

بیر آن ام و تعه خوابی دیدهدهد از او سؤال کنید که من چگفتید شخصی از سادات از مسائل مخفی خبر میمی

 چیست!؟

کند. ضیه را برای ایشان بازگو میگردد و قاز همانجا به نجف منزل آیت هللا کشمیری برمی« حاج آقا مصطفی»

 اند. تعبیر ایشان اشتباه است.ردهگوید: پدر شما چنین خوابی دیده است و چنین تعبیری کایشان در جواب می

حکومت برند و د و حکومت شاهنشاهی را از بین مینرواین است که ایشان به ایران میبلکه تعبیر صحیح 

 د.ندهجمهوری اسالمی تشکیل می

های آیت هللا کشمیری را بازگو د و زمانی که گفتهگردخدمت امام خمینی برمی« مصطفیحاج آقا »همان لحظه 

بلند شو تا به دیدن  گوید: مصطفی! این سید دیدن دارد.دارد و میرا برمی خورد، عبایشکند امام تکان مییم

 ایشان برویم.



چهل و پنج  ین ماجرا هر روز حدود نیم ساعت،: بعد از اگفتکرد و میخود آقای کشمیری برای من نقل می

 زدیم.می نشستیم و با حاج آقا روح هللا حرفدقیقه در صحن امیرالمؤمنین می

از « زیارت جامعه کبیره»"چهل سال است که  گفتند:ایشان روزی برای من نقل کردند که حاج آقا روح هللا می

 سوی من ترک نشده است."

سال در خدمت ایشان بودیم. روح ایشان شاد  12به ایران آمدند و از آن پس ما حدود  1362ایشان در سال 

ون های زیادی از این بزرگ مرد داشتم و خود را مدیاستفاده واقعا  بنده و مقام عالی ایشان متعالی گردد.  باشد

 شود.های حوزوی پیدا نمیکتاب یالبالدانم، زیرا مطالبی به من یاد دادند که در ایشان می

 گفتند: مباحث عرفانی خواندنی و شنیدنی نیست، بلکه رفتنی و دیدنی است!!می« مرحوم مطهری»

ز ایشان سؤال کرد. بنده گفتند: اوایل انقالب بنده به جماران رفتم و امام از آینده انقالب اآیت هللا کشمیری می

را « رجایی»کشند، آقای کشند، آیت هللا قدوسی را میدر جواب گفتم: حاج آقا روح هللا! آیت هللا بهشتی را می

 کشند.می

امام در جواب خم به ابرو نیاوردند و در آخر از من تقاضا کردند که دو مرتبه به مسجد مقدس جمکران بروم؛ 

که بیماری قلبی داشتند دعا کنم.  می دعا کنم و یک مرتبه برای اهل خانواده ایشانیک مرتبه برای جمهوری اسال

بنده از او پرسیدم: آیا به مسجد جمکران رفتید؟! ایشان گفتند: بله، من دو مرتبه به نیت امام خمینی به مسجد 

 جمکران رفتم.

ز معارف است و از نظر سند هم دریایی ا« زیارت جامعه کبیره» توجه داشته باشند که دوستان عزیز لذا

 نویسد:می« مرحوم عالمه مجلسی»صددرصد صحیح است. 

 «شأنا أعالها و یمعن أبلغها و لفظا   أفصحها و موردا أعمها و سندا اراتیالز أصح»



، 99، ج محققان از یجمع: مصحح/  ، محققیتق محمد بن باقر محمد ،یمجلس: سندهیاألنوار، نو بحار

 4ح ، 144ص 

و « تهذیب األحکام»در کتاب « شیخ طوسی»و « من ال یحضره الفقیه»در کتاب « م شیخ صدوقمرحو»

خواهم چند اند. اگر عزیزان دقت کنند بنده تنها میاین مطلب را بیان کرده« کافی»در کتاب « مرحوم کلینی»

 عبارتی را در اینجا عرض کنم.

 «یْخِتم مْ کبِ  وَ  اللَّهُ  َفَتَح  مْ کبِ »

 به واسطه شما صورت گرفته و پایان هستی هم توسط شماست.آغاز هستی 

لُ ی مْ کبِ  وَ »  «یثاْلغَ  َنز 

 شود.به واسطه شماست که باران نازل می

ماءَ  کْمِس ی مْ کبِ  وَ » ُس ی مْ کبِ  وَ  ِبِإْذِنهِ  ِإالَّ  اأْلَْرِض  یَعلَ  َتَقعَ  َأنْ  السَّ ر ِشُف یک مْ کبِ  وَ  اْلَهمَّ  َنف   «الض 

 فرماید:سپس می

 «لَکم ء  یَش  ل  ک َذلَّ  وَ »

 فرماید:در نهایت می

هِ  یَعلَ  مْ کاْئَتَمنَ  َمنِ  َفِبَحق   مْ کِرَضا ِإالَّ  َهایَعلَ  یأْتِ ی اَل  ُذُنوبا   َجلَّ  وَ  َعزَّ  اللَّهِ  نَ یبَ  وَ  ینِ یبَ  ِإنَّ  اللَّهِ  یَولِ  ای»  وَ  ِسر 

 «َخْلِقهِ  َأْمرَ  مْ کاْسَتْرَعا

، 99، ج محققان از یجمع: مصحح/  ، محققیتق محمد بن باقر محمد ،یجلسم: سندهیاألنوار، نو بحار

 4، ح 133 -131ص 



« زیارت جامعه کبیره» های مختلفی که بر را از شرح «َخْلِقهِ  َأْمرَ  مْ کاْسَتْرَعا وَ »بنده از عزیزان تقاضا دارم عبارت 

 بگیرند و ببینند چه مطالب ظریفی در اینجا نهفته شده است.شده 

یک کلمه  بیان شده است. شاید بنده به جهت اینکههم « کافی»در کتاب است که اولین زیارت امام حسین  این

، حقی به گردنشان داشته باشم، از عزیزان خواهش «َمن َعّلَمنی َحرفا  »هم به عزیزان تعلیم داده باشم و از باب 

 رجوع کنید و زیارات امام حسین را باز کنید.« نمفاتیح الجنا»به  رفتید منزل، و یا امر کنم به دوستان که کنمب

« کافی»در کتاب « مرحوم کلینی»از میان زیارات مطلقه امام حسین اولین زیارت را مطالعه کنید. همچنین 

 اولین زیارت مطلقه امام حسین را مطالعه کنند. 576جلد چهارم صفحه 

نویسد: " من از میان می 598صفحه  جلد دوم« من ال یحضره الفقیه»در کتاب « مرحوم شیخ صدوق»

 چرا؟ های متعدد امام حسین این زیارت را انتخاب کردم؛زیارت

َوا قِ یَطرِ  ِمنْ  یِعْندِ  اَراِت یالز   َأَصح   أِلَنََّها»  «ةیَفاک وَ  َباَلغ   هایف وَ  ةِ یالر 

شده است و هرآنچه ی است در این زیارت گفته هرچه گفتن ،ترین زیارات استزیرا این زیارت از صحیح

 از معارف در این زیارت آمده کافی است.

، ص 2بر، ج کا یعل ،یغفار: مصحح/  ، محققیعل بن محمد ه،یبابو ابن: سندهی، نویهالفق حضرهی ال من

 3200، ح 598

 در این زیارت وارد شده است:

 « َشاءی َما ْمُحوی مْ کبِ  وَ  اللَّهُ  ْخِتمُ ی مْ کبِ  وَ  اللَّهُ  َفَتَح  مْ کبِ »

 فرماید:همچنین می



 «َأْثَماَرَها اأْلَْشَجارُ  ُتْخِرُج  مْ کبِ  وَ  َأْشَجاَرَها اأْلَْرُض  ُتْنِبُت  مْ کبِ »

 فرماید:سپس می

ب   ِإَراَدةُ »  «یوِتکمبُ  ِمنْ  َتْصُدرُ  وَ  مْ یکِإلَ  َتْهِبُط  ُأُموِرهِ  رِ یَمَقادِ  یفِ  الرَّ

، 4محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح / ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 2، ح 576ص 

 است که حضرت ولی عصر )ارواحنا له الفداه( فرمودند: این تعبیر همان تعبیر

 «َصَناِئُعَنا بَْعدُ  اْلَخْلُق  وَ  َرب َنا َصَناِئعُ  َنْحنُ  وَ »

 فرمودند:که حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه(  یا فرمایش

 «لََنا َصَناِئعُ  بَْعدُ  النَّاُس  وَ  َرب َنا َناِئعُ َص  َفِإنَّا»

 فرماید:همان روایتی که مییا 

 «َئةیِباْلَمِش  اءَ یاأْلَْش  َخلََق  ُثمَّ  ِبَنْفِسَها َئةَ یاْلَمِش  اللَّهُ  َخلََق »

 :فرمودند( السالم علیه) صادق امام

 «هللا ةیمش نحن»

 :این تعبیر زیارت امام حسین، دارد کهدر 

ب   اَدةُ ِإرَ »  «یوِتکمبُ  ِمنْ  َتْصُدرُ  وَ  مْ یکِإلَ  َتْهِبُط  ُأُموِرهِ  رِ یَمَقادِ  یفِ  الرَّ

 .شودمی صادر شما هایخانه از و آیدیم فرود خاندان شما سوی به مقدرش امور در پروردگار اراده



 خوانیم:در زیارتنامه می همچنان که

َماء وَ  اأْلَْرُض  َتِت َثبَ  ِبُوُجوِدهِ  وَ  یاْلَورَ  ُرِزَق  ْمِنهِ یبِ »  «السَّ

 ،یاعلم: مصحح/  ، محققیتق محمد بن باقر محمد ،یمجلس: سندهی، نوالجنان مفتاح -المعاد زاد

 ریبکال لةیالعد ، باب دعاء423، ص ینعالءالد

 خوانیم:می« زیارت آل یاسین»همچنین در ابتدای 

اَلمُ » ةَ  ای یکَعلَ  السَّ  «ِتهِإَرادَ  لَ یَدلِ  وَ  اللَّهِ  ُحجَّ

، 53، ج محققان از یجمع: مصحح/  ، محققیتق محمد بن باقر محمد ،یمجلس: سندهیاألنوار، نو بحار

 5، ح 171ص 

مقداری معرفت خود را نسبت به اهلبیت )علیهم السالم( باال ببریم. بابت طوالنی شدن الزم است دوستان 

 سؤاالت. یم با طرحکنم، در خدمت شما هستصحبت عذرخواهی می

 سش:پر

خدمت همه حضار و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. عرض سالم و ادب و احترام 

مؤسسه حضرت ولی »عزیزی گفتند: با سالم خدمت حضرت استاد. آیا امکان تحصیل در دوستان گرانقدر. 

 برای ما طالب وجود دارد یا خیر؟!« عصر

 :آیت هللا دکتر حسینی قزوینی

با آیت هللا خزعلی تأسیس کردیم و بعد از رحلت  1370را از سال « ؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصرم»ما 

 ایشان هم آیت هللا مقتدایی نظارت علمی دارند. این مؤسسه پژوهشی است و آموزشی نیست.



ویی ترین سایت خاورمیانه در حوزه پاسخگقوی« سایت مؤسسه ولی عصر»همچنین به لطف پروردگار متعال و 

 به شبهات وهابیت است.

خداوند عالم به ما توفیق داده است فارغ البال شدیم و بعضی  یرا  اخاما  آموزش نداریم. بحثدر این مؤسسه ما 

 داریم یک دوره آموزش عالی بگذاریم.جدی از کارهای اجرایی از ما خداحافظی کرده است تصمیم 

اند صی مهدویت، تخصصی مذاهب، تخصصی کالم را گذراندهما تصمیم داریم برای آن دسته از عزیزانی که تخص

بگذاریم و تجربه چهل ساله خود را به عزیزانمان منتقل های ویژه روش پاسخگویی به شبهات و فن مناظره دوره

 کنیم.

 های تخصصی یاد شده را در آینده بسیار نزدیک در حوزه منتشر خواهیم کرد.اطالعیه دوره شاءهللاان

 مجری:

بنیاد فرهنگی حضرت »های مهدویت شرکت کنند خواهند در دورهای عرض کنم؛ بزرگوارانی که میه نکتهبند

بنده شماره تماس را عرض کند. ت مربی مهدویت را برگزار میهای کوتاه مدت، بلند مدت و تربیدوره« مهدی

 است.« نگی حضرت مهدیبنیاد فره»شماره « 37731822»کنم تا دوستان اگر خواستند تماس بگیرند. می

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

به منزل ما تشریف آورده بودند « بنیاد فرهنگی مهدویت»البته بنده عرض کنم که دو شب پیش مدیران محترم 

 مبهوت ماندم. واقعا  و از کارهایی که انجام دادند گزارشی به بنده دادند که 

ای انجام دادند که من گمان م کارهای خیلی بزرگ و گستردهاین عزیزان با دست خالی و امکانات بسیار ک

 کنم دیگر مراکز این چنین کارهای بزرگ انجام داده باشند.نمی



درخواست آقایان این بود که ما هم به جمع آقایان بپیوندیم و در خدمت آقایان باشیم. ما با کمال میل افتخار 

 ی عصر )ارواحنا له الفداه( است شرکت کنیم.کنیم که در یک بنیادی که متعلق به حضرت ولمی

از  یک گزارشیالحق و االنصاف این عزیزان کارهای بسیار بزرگی انجام دادند. بنده معتقدم که اگر بشود 

 در سطح کشور و خارج از کشور انجام داده در اختیار عزیزانمان بگذارند تا« بنیاد فرهنگی مهدویت»کارهایی که 

 داشته باشند، خیلی بهتر خواهد بود. مقدار آگاهی بیشتری

 پرسش:

آید خوانیم. حدیث در مورد اینکه مردی از قم میعزیزی سه سؤال پرسیدند که ما حداقل یک مورد از آن را می

 آیا صحیح السند است؟! آیا این حدیث به امام خمینی )رحمة هللا علیه( اشاره دارد یا خیر؟!

 :قزوینی حسینی دکتر هللاآیت 

بارها گفتم که تطبیق کردن این روایات به اشخاص یا این روایات را از عالئم ظهور قطعی دانستن کار من 

 صددرصد اشتباه، غلط و نادرست است.

گوید: با توجه به روایاتی که هست آن روایات سال قبل می 800حدود « مرحوم سید بن طاووس»عرض کردم 

گوید: من می« محمد»حضرت مهدی هستم. ایشان به فرزندش ساز ظهور کند و من زمینهدر من تطبیق می

سید بن »سال است که از زمان رحلت  800در حال حاضر حدود هم کرد!! زمان ظهور حضرت را درک خوا

 گذرد و خبری نشده است.می« طاووس

رت آمدن در عربستان ُمرد قبل از یک سال بشا« عبدهللا»گفتند: در روایت وارد شده که وقتی همچنین می

ُمرده است، اما خبری از ظهور حضرت  که ایشان نزدیک به دو سال است اْلنحضرت مهدی را به مردم بدهید. 

 مهدی نشده است.



کنم که سال در حوزه رجال تدریس کردم و کتب رجالی را ورق زدم اعالم می 20بنده به عنوان کسی که حدود 

 سند این روایات مخدوش است.

کند که اتمام حجت برای تمام دنیا از ثابت می قطعا  هشت روایت داریم که این هشت روایت  ما در مجموع حدود

از مجموع هشت نشود ظهور تحقق پیدا نخواهد کرد. طریق قم انجام خواهد شد. مادامی که اتمام حجت انجام 

 توان این مسئله را ثابت کرد.می روایتی که در تاریخ قم آمده است

برای اتمام حجت  شاءهللاانما که در قم هست ادامه داشته باشد. و  هاییهای علمیه و برنامهحوزه شاءهللاان

 کنیم.حرکت می سازی برای قیام و آمدن حضرت ولی عصر )ارواحنا له الفداه(برای همه جهانیان و زمینه

 پرسش:

حضرت فاطمه علیه( در خانه،  مؤمنین )سالم هللاحضرت امیرال ،عزیزی سؤال کردند: چطور با وجود غیرت هللا

 زهرا پشت در آمدند و آن اتفاق رخ داد؟!

 :قزوینی حسینی دکتر هللاآیت 

تابع دستور الهی است. من به شخصه معتقدم شجاعتی که امیرالمؤمنین به هنگام  )سالم هللا علیه(امیرالمؤمنین

لیارد برابر شجاعتی است که در بدر و هجوم به خانه و ضرب و شتم صدیقه طاهره از خود نشان داد میلیارد می

 احد و حنین انجام داد.

دهد کسی که قدرت دفاع دارد، اما برای رضای خداوند عالم و تسلیم دستور رسول اکرم این کار را انجام نمی

 شجاع است.



یم اگر عزیزمان این سؤال را در جلسات بعد بپرسند ممنونم، زیرا امشب وقت سپری شد. ما بحث مفصلی دار

از عزیزان  شاءهللاانکه چرا امیرالمؤمنین از حضرت صدیقه طاهره دفاع نفرمودند. این بحث خیلی مفصل است؛ 

 کنم.عذرخواهی می

در تلگرام صفحه دارند ما فایل پاورپوینت این مطالب را خدمتشان ارسال کنیم، « بنیاد فرهنگی مهدویت»اگر 

بنیاد »در اینجا خدمت عزیزان توضیح دهیم. ما این مطالب را در کانال توانیم ها را نمیزیرا بعضی از این فایل

 گذاریم تا همه عزیزان استفاده کنند.می« فرهنگی مهدویت

آمد  «عمر بن خطاب»اینکه امیرالمؤمنین هیچ عکس العملی نشان ندادند اشتباه است، زیرا زمانی که  اوال  

د و به زمین زدند و با مشت مبارک خود گردن و بینی عمر را مورد امیرالمؤمنین کمربند او را گرفتند بلند کردن

 ضرب و شتم قرار دادند. در همین حین صدای مؤذن بلند شد.

وجود مبارک امیرالمؤمنین فرمودند: زهرا جان! اگر من بخواهم این افراد را نابود کنم برای من کاری ندارد، اما 

ها شنیده در مأذنه« هللا أشهد أن محمدا رسول»شود و صدای ود میبه مقابله برخیزم اسالم ناب هاآناگر با 

 ه طاهره فرمودند: "من تسلیم هستم!!" حضرت صدیقنخواهد شد. 

خواهد از حضرت فاطمه زهرا قضیه عقلی است، زیرا بنی امیه هجوم آوردند و امیرالمؤمنین هم می کامال  قضیه 

کردند و در این صورت قیفه دفاع میسمنین و تعدادی از اصحاب در این صورت تعدادی از امیرالمؤ دفاع کند.

از  رفتند.افتاد به طوری که تعدادی از مسلمانان نابود شده و از بین میجنگ داخلی و کشت و کشتار به راه می

 دیان زخم خورده و مسیحیان شکست خورده در کمین بودند.طرف دیگر یهو

نوشته است. او در این کتاب ثابت کرده که بیست جزء از « نفاق و المنافقونال»یکی از بزرگان مصر کتابی به نام 

 سی جزء قرآن کریم در رابطه با منافقین است. منافقین در کمین هستند که ریشه اسالم را بکنند.



الم ولو اسالم از بیخ و ُبن نابود خواهد شد، اما اگر تحمل کند اس ،بیند که اگر بخواهد دفاع کندامیرالمؤمنین می

 دستور پیغمبر اکرم است. ما روایات متعددی از رسولتابع آن بزرگوار به این صورت باقی خواهد ماند. به عالوه 

 ( داریم که فرمودند:اکرم )صلی هللا علیه و آله

ْبرِ  یکَعلَ  وَ »  « یَعلَ  َتْقَدمَ  یَحتَّ  ِمْنُهمْ  کبِ  ْنِزلُ ی َما یَعلَ  ِبالصَّ

 ،ینیام: مصحح/  ، محققینحس بن محمد ،یالرض فیشر: سندهیالم، نوالس همیعل األئمة خصائص

 ع نیالمؤمن ریأم والء جابیإ یف ةیالمرو األخبار من ، باب قطعة73، ص یهاد محمد

 وارد شده است:« لبراابن عبد »اثر « استیعاب»همچنین در کتاب 

 «رنایلغ نیالد بوءیو فرکال عودی وأن الفرقة مخافة لوال هللا میوأ»

ترسیدم که تفرقه ایجاد شود، کفر برگردد و دین اسالم از بیخ و بن نابود شود این به خدا سوگند اگر نمی

 دادم.حکومت را تغییر می

 «األلم بعض یعل فصبرنا»

 دار: النشر دار ،آلبر عبد بن محمد بن هللا عبد بن وسفی :المؤلف اسم األصحاب، معرفة یف عابیاالست

 774، ح 497، ص 2، ج یالبجاو محمد یعل: قیتحق ،یاألول: الطبعة ،1412 - روتیب - لیالج

 مجری:

کانال تلگرامی  «@mahdaviyatsentr»کنم؛ را عرض می« بنیاد فرهنگی مهدویت»من آدرس کانال تلگرامی 

 است. «بنیاد فرهنگی مهدویت»



 شاءهللاان. شویمینماوقات ایشان  به دلیل اینکه استاد فرمودند باید جایی تشریف ببرند ما بیش از این مصدع

 برای سالمتی استاد صلوات ختم بفرمایید.کنیم جواب بقیه سؤاالت را در همین کانال قرار دهیم. سعی می

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

اجازه بدهید چند دعا کنم، زیرا مجلس به نام نامی حضرت صدیقه طاهره )سالم هللا علیها( مزین شده است که 

 فرماید:زیز دردانه عالم هستی است. حضرت ولی عصر )ارواحنا له الفداه( میع

 «َحَسَنة ُأْسَوة   یلِ  اللَّهِ  َرُسولِ  اْبَنةِ  یفِ  وَ »

 فرماید:همچنین پدر بزرگوارش امام حسن عسکری می

 «نایعل حّجة فاطمة و الخلق یعل الّله حّجة نحن»

 نور بن هللا عبد ،یاصفهان یبحران: سندهیاألقوال، نو و األخبار و تایاْل من واألحوال المعارف و العلوم عوالم

 7، ص 11باقر، ج  محمد ،یاصفهان یابطح موحد: مصحح/  ، محققهللا

ندم که ایشان از لی عصر مشرف شده خواواثر آیت هللا عراقی که خدمت حضرت « رایة راهنما»من در کتاب 

از ما چیست؟! حضرت ولی عصر فرمودند در قنوت نماز این دعا د: بهترین دعا در قنوت نمکنحضرت سؤال می

 را بخوانید:

أن تصلی  هایفو سّر المستودع  هایبناللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم بحق فاطمة و ابیها و بعلها و »

 «علی محمد و آل محمد و أن تفعل بی ما أنت اهله و ال تفعل بی ما أنا اهله

دهیم فرج فرزند آن بزرگوار حضرت حجة بن الحسن را ضرت زهرای مرضیه سوگند میخدایا تو را به آبروی ح

 نزدیک بگردان. خدایا ما را از یاران خاص و سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده.



د نظر که گرفتاران موراز خدایا به آبروی حضرت صدیقه طاهره رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. خدایا 

اند و از مجالس ما انتظار دارند رفع گرفتاری بنما. خدایا به آبروی حضرت زهرای مرضیه عا گفتهالتماس د

 حوائج همگی و حوائج جمع ما را برآورده بنما.

خدایا انقالب ما را به انقالب جهانی حضرت مهدی متصل بفرما. خدایا خدمتگزاران به اسالم و قرآن و اهلبیت 

فق و مؤید بدار. خدایا دعاهای ما را به اجابت برسان. هدیه به ارواح پاک انبیاء، باالخص مقام معظم رهبری مو

 اولیاء، شهدا، صدیقین، صالحین باالخص امام راحل صلوات.

 والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته


