
 بسم هللا الرحمن الرحیم

29/10/96 

 (2) اولیاء و انبیاء به «الحسن احمد» های اهانت –( 4شبهات مهدویت ) موضوع:

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

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

افوض أمری إلی هللا إّن هللا بصیر بالعباد حسبنا هللا و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر الحمدلله الذی هدانا 

 لهذا و ما کّنا لنهتدی لوال أن هدانا هللا

ه است آغاز دکه بارها به گوشمان خور (هللا علیه سالم) دیای از امام هاعرائض خودمان را با جمله

 :فرمود . حضرتکنیمیم

قَ ی َمن   اَل  لَو  » دَ  یب  َنا َبة  یغَ  بَع  نَ  ع َقائ م  اع   ال ُعلََماء   م  ال   وَ  ه  یإ لَ  نَ یالدَّ اب   وَ  ه  یَعلَ  نَ یالدَّ ه  ید   َعن   نَ یالذَّ  اللَّه   ب ُحَجج   ن 

ذ   وَ  َباد   َفاء  ل ُضعَ  نَ یال ُمن ق  ن   اللَّه   ع  َبا م  ب ل   کش  ن   وَ  َمَرَدت ه   وَ  َس یإ  َخاخ   م  ب   ف  َتدَّ  إ الَّ  َأَحد   یَبق   لََما النََّواص   َعن   ار 

 «اللَّه   ن  ید  

 با و ندینما او حضرت به ییراهنما و کنند او یسو به دعوت که یعلمائ از ،ما قائم بتیغ از پس اگر

 طانیش روانیپ و طانیش یهادام از را خدا بندگان از فانیضع و کنند دفاع او نید از و یاله یهاحجت

 گشت.یبرم خدا نید از آنکه مگر نبودند پابرجا نیمؤمن از چکسیه البته ماندندینم یباق بخشند نجات

، ص 2، ج محققان از یجمع: مصحح/  ، محققیتق محمد بن باقر محمد ،یمجلس: سندهیاألنوار، نو بحار

 12ح ، 6



همان یا  «احمد الحسن»به نام توسط فردی  یدا  جداتی که هبای از شما در جلسات گذشته در رابطه با پاره

ایشان نسبت به  هایگوییتناقضمطالبی را تقدیم کردیم و مطرح شده است، « احمد گاطع»یا  «احمد بصری»

 .( را بیان کردیمعلیهم السالمطاهرین )انبیاء و ائمه 

برد اهت را به حدی باال میدم که ایشان نسبت به حضرت یونس وقشته بحثی را تقدیم عزیزان کردر جلسه گذ

" این در حالی است وارد جهنم شد و با قارون هم سخن شد. ،حضرت یونس در شکم ماهی مرد" :گویدکه می

 فرماید:میبه صراحت کریم قرآن  که

نا َتَجب  نَ  ناهُ ینَجَّ  وَ  َلهُ  )َفاس  ن   یُنن ج   کذل  ک وَ  ال َغم   م  م   (ینال ُمؤ 

 .دهیمیم نجات را مؤمنان گونه نیهم و میدیبخش نجاتش اندوه آن از م،یرساند اجابت به را او یدعا ما

 88(: آیه 21سوره انبیاء )

 و:

ناهُ  ناُهم   ُجُنوَدهُ  وَ  )َفأََخذ   (یمال   یف   َفَنَبذ 

 .میافکند ایدر به و میگرفت را انشیرکلش و او زین ما

 40(: آیه 28سوره قصص )

 و:

َسل ناهُ  وَ ) اَئة   یإ ل َأر  یُدون َأو   َأل ف   م   (یز 

 .میفرستاد شتریب ای ینفر هزار صدیک تیجمع یسو به را او و

 147(: آیه 37سوره صافات )



و  «تفسیر نمونه»، «عالمه طباطبایی» ،«مرحوم طبرسی»مثل  ر بزرگان شیعهتفاسی ازاین مطالب را ما 

 بیان کردیم. «ابراهیم قمی تفسیر علی ابن»ن روایات صحیح از کتاب همچنی

را  اء بزرگوار و از انبیای مرسل هستحضرت یونس که از انبی ،وقاحتاین فردی که با عرض کردیم همچنین 

 ،بلکه ویرانه کننده دین مهدویت ،نه تنها شایستگی نیابت از حضرت مهدی ندارد ددانیماهل جهنم و داخل آتش 

 .هستهم آیین مهدویت و فرهنگ مهدویت 

و  «یمانی» ،«سید حسنی»همانند  آن بزرگوارآید و کسانی که قبل از می (فداه له ارواحناه)ولی عصر  حضرت

د نکندعوت میبه قرآن  ،دنکنبه ایمان دعوت می ،کننددعوت می قتمردم را به حق و حقی گیهمآیند میدیگران 

 !!قرآن باشدضد مخالف و نه مطالبی که 

)صلی هللا علیه و آله و سلم( و به رسول اکرم  هاآن .زیادی به دیگر انبیاء دارند هاییینتوه این افرادهمچنین 

کتابشان برای شما عزیران  را با تصویرمطالب  من این توهین کردند. )سالم هللا علیه( منینؤامیرالم حضرت

 .کنممیمحول عهده شما  کنم و داوری را هم برعرض می

 از فردی هاآن .اندای نبردهاز معارف دینی بهره واقعا  که  جاهل و رم از یک عده افراد ناآگاهخوسف میأتبنده 

 ست.ا "دجال بصره"کورانی  به تعبیر آیت هللاکه شوند وابسته میبه او کنند و پیروی می

کسی که نسبت به انبیاء و ائمه  اما ،گفت توانای است که کمتر از آن نمیکلمهکه ایشان آورده  «دجال»کلمه 

 از دجال است.بدتر برد شایسته واژه بچنین تعابیری به کار 

دوازده سال  ،دهدر حال حاضر  .حاضریمکه برای مناظره بارها اعالم کردیم  «احمد الحسن»ما هم به طرفداران 

احمد »تصویری از  طرفداران او. ستمرده است یا زنده ااو معلوم نیست که  .خبری نیستاز خود او هست که 



کنند از او منتشر می یا کلماتی هاصوت، فقط کنندینمهایشان پخش نه در رسانه و هایشاننه در سایت «الحسن

 گوید:میکه 

های علمیه و مراجع حوزه ، امادستور داده که مردم را دعوت کنمپدرم به من  .من فرزند امام مهدی هستم"

)ارواحنا له الفداه( مهدی  را از بین ببریم تا حضرت هایناما باید . مهدی هستند حضرتعظام مانع آمدن 

 . را دارم او یهاکتابتک تک فایل پی دی اف من بیاید!!" 

 هاآنخواهید دید وهللا تاهللا بالله  بخوانید را هاآنعقاید  اگر کنمیک جمله با لفظ شدید قسم عرض می من

این است که کنند کاری که می ینقدرت بگیرند اول این افراداگر  !!هستند دواعشو  تر از منافقینخطرناک

 برند.از بین می را روحانیت د ونکنهای علمیه را ویران میحوزه

 دهای علمیه دارهایی که علیه حوزهبحث د،تقلید دارعظام هایی که ایشان علیه مراجع آینده بحث اتمن در جلس

 ذارم.گبر عهده شما می داوری را سپسدهم آورم و نشان میمیهایشان کتابرا از 

نماینده حضرت مهدی است چرا مخفی شده که  «حسن بصری»قای آد نگویراست می واقعا  این آقایان  اگر

 نیازی نیستو از نظرها غایب است )ارواحنا له الفداه( مخفی باشد حضرت مهدی او باشد که  قراراگر ! است؟

 ایب از نظر معین کند.که نماینده غ

ی دیگر حاضر هرجایا  «والیتجهانی  شبکه»در  ما بارها اعالم کردیم ؟!به مناظره نیستند حاضر این افرادچرا 

میزی ما  .بیایندبه اینجا شما پردیسان هستند گفتیم  منطقهآقایانی که در گوشه و کنار ما به به مناظره هستیم. 

 نشینم.می اینجا قرار بدهیم و بنده هم هاآنبرای 

تا با این افراد اند فر از شاگردانمان آمادهدوازده ن الیتعداد ده حاضر به مناظره نیستند بنده  با اگرهمچنین 

 کنند.صحبت میده دقیقه هم دوستان ما ده دقیقه صحبت کنند و توانند این افراد میمناظره کنند. 



 او یسان یکی از این دوستانمان با یکی از این طرفدارانپرددر عسکری حسن که در این مسجد امام  همانطور

وای به حال بود.  مناظره کرده کنمیم خارج تدریس و مکاسب ،رسائل علمیه مدعی است که من در حوزهکه 

 !!روندهایی که پای درس ایشان میطلبه

چرا جواب  کردیمیادعای علم  کهگفته بود تو  او اعته کرده بودند تمام طرفدارانیک س یبحثپس از اینکه  هاآن

 !توانی بدهی؟های ایشان را نمیسوال

مناظره علمی اگر  با این افراد آماده هستیم. مناظره علمیبرای گفتگوی دوستانه و هم  هم ما !دوستان عزیز

 کاظمامام !! حضرت حاضر به مباهله هستمالبته بزرگانشان  با طرفداران ایشان شخصا  بنده شت فایده ندا

 :رمودف

ُلوُهم   وَ » ی بَاه   «ع َعل ی ف 

 .کنید مباهله افراد این با امیرالمؤمنین حقانیت با رابطه در

 ص ،10 ج محققان، از جمعی: مصحح/  محقق تقی، محمد بن باقر محمد مجلسی،: نویسنده األنوار، بحار

 الغیبة زمن فی علیهم هللا رضوان علمائنا من المناظرات و االحتجاجات نوادر 26 باب ،452

 «متشابهات»کتاب مطالبی بیان کرده است. در  ()علیه السالمدر رابطه حضرت ابراهیم  «احمد الحسن»

امام  از مرادالبته  مطالبی بیان شده است.« خداوند در زمین تمکینش دهدکه انصار امام مهدی »انتشارات 

 !!مهدی نیست حضرت و هست «الحسن احمد»مهدی همین 

شیخ ناظم » نوشتیپ «سید احمد الحسن»جانشین و فرستاده امام زمان به قلم ن کتاب ای جلد اول در

 هاآسمانزمانی که ملکوت " نوشته شده است: 30صفحه  در عراق است پروپا قرص او که از طرفداران «العقیلی

زمانی که نور  .پروردگار من استاو  گفت: ،را دید)علیه السالم( مهدی  کشف شد و نور حضرتابراهیم برای 



پروردگار من گفت: او دید،  نور حضرت محمد را پروردگار من است. زمانی که وا :گفت حضرت امام علی را دید،

 "هستند. مخلوق هاآن نتوانست تمییز دهد کهاو است. 

 ادعا ابراهیم که از پیامبران مرسل هست کسی که الفبای اسالم را فهمیده باشد نسبت به حضرت مشاهده کنید

 !!بدهد تشخیصمخلوق را از خالق  توانستنمی کند که ایشانمی

را مالحظه کنید. من از نزد خود هیچ چیزی عرض  «عیون اخبار الرضا»در کتاب )علیه السالم( تعبیر امام رضا 

نقل  چهارمردان جلد اول اول خیابان «رضی شریف»منشورات چاپ  «اخبار الرضا عیون»کتاب  کنم. درنمی

 :شده است

ند. از آن هم آنجا بود)علیه السالم( بودم و امام رضا  مأمونمجلس گوید در می «جهمعلی بن محمد بن »

 :کردم سؤال بزرگوار

ن   َحّقا   اللَّه   َرُسول   اب نُ أّنَک » ر  ب  ل   َعن   یَفأَخ  ب َراه   َحق   یف   َجلَّ  وَ  َعزَّ  اللَّه   َقو  ا ع مَ یإ   یَرأ لُ یاللَّ  ه  یَعلَ  َجنَّ  َفلَمَّ

 «یَرب   هذا قالَ  با  کو  ک

وقتی شب فرا رسید حضرت ابراهیم یابن رسول هللا! قول پروردگار که در حق حضرت ابراهیم فرمود: "

 " برای ما توضیح دهید.گفت: این پروردگار من است ،چشمش به ستاره افتاد

 -فصل الخطاب است.  ن بزرگواران؛ سخن آاالتر از کالم معصوم سخنی نداریمدیگر ما ب -  .امام رضا جواب داد

 فرمود:حضرت 

َضا َفَقالَ » ب َراه   إ نَّ  ع الر  لَ  َوَقعَ  ع مَ یإ  َناف   َثاَلَثة   یإ  ن ف   َأص  ُبدُ ی ص  َهَرةَ  ع  ن ف   وَ  الزُّ ُبدُ ی ص  ن ف   وَ  ال َقَمرَ  ع  ُبدُ ی ص   ع 

س م   «الشَّ



 پرستیدند، تعدادیتاره زهره را میتعدادی س ان برخورد کرد؛از بت پرست حضرت ابراهیم با سه دسته

 .پرستیدندپرستیدند و تعدادی آفتاب میماه می

ا» َهَرةَ  یَفَرأَ  لُ یاللَّ  ه  یَعلَ  َجنَّ  َفلَمَّ َبار وَ  ار  کاْل  ن   یَعلَ  یَرب   هذا َقالَ  الزُّ خ  ت  س   «اال 

 انکارزاء و تمسخر، استهبه عنوان حضرت ابراهیم  زهره خاموش شد ستاره آنوقتی شب فرارسید 

 این است؟! پروردگار من :یدفرمامی

ا» بُّ  ال قالَ  ُب کو  کال   َأَفلَ  َفلَمَّ ل   ُأح  ف  َنَّ  نَ یاْل  ُُفولَ  أل  ن   األ  َفات   م  َدث   ص  ن   اَل  ال ُمح  َفات   م  َدم ص   «ال ق 

 از الزو و افول رایز ندارم دوست را شدگانزائل  و فرو روندگان من گفت: رفت فرو ستاره آن چون پس

 م.یقد صفات نه است حادث صفات

ا» غا   ال َقَمرَ  یَرأَ  َفلَمَّ َبار وَ  ار  کاْل  ن   یَعلَ  یَرب   هذا قالَ  باز  خ  ت  س   «اال 

 است. نیمن ا پروردگار گفت: استفهام و ارکان لیسب بر بود برآمده هک یحالت در دید را ماه چون پس

َس  یَرأَ  وَ » م  َغة   الشَّ نَ  َبرُ کأَ  هذا یَرب   هذا قالَ  باز  َهَرة   م  َبار   وَ  ار  کاْل  ن   یَعلَ  ال َقَمر   وَ  الزُّ خ  ت  س  َبار   یَعلَ  اَل  اال   وَ  اْل  خ 

َرار  «اْل  ق 

 بکوک نیا است. من پروردگار نیا دید و گفت: ترتابنده را جهان خود بنور و ندهیبرآ را آفتاب میابراه و

 استفهام و ارکان لیسب بر زین را مطلب نیا و است شتریب اهم و زهره از اءیض در و است تربزرگ جرم در

 اقرار. و اخبار لیسب بر نه گفت

نََّما» ب َراه   َأَرادَ  إ  اَلنَ  لَُهم   نَ یبَ ی َأن   َقالَ  ب َما ع مُ یإ  م  ید   ُبط  ه  َت ی وَ  ن  ب  ن َدُهم   ث  َباَدةَ  َأنَّ  ع  قُّ  اَل  ال ع  َفة   انَ ک ل َما َتح   ب ص 

َهَرة   س   وَ  ال َقَمر   وَ  الزُّ م  نََّما وَ  الشَّ قُّ  إ  َباَدةُ  َتح  َها ال ع  َماَوات   َخال ق   وَ  ل َخال ق  َر ض وَ  السَّ  «األ 



 و گردانده روشن آنان بر را شانعقیده بطالن هک بود نیا تنها گفت آنچه از الّسالم هیعل میابراه قصد و

 عبادت نیا تنها و ست،ین دیخورش و ماه و هزهر مانند ییزهایچ ستهیشا عبادت هک دینما ثابت شانیبد

 است. نیزم و هاآسمان نندهیآفر و آنان خالق سزاوار

، ج یمهد ،یالجورد: مصحح/  ، محققیعل بن محمد ه،یبابو ابن: سندهی، نوالسالم هیعل الرضا أخبار ونیع

 1، ح 197، ص 1

که  .فرزند حضرت مهدی استست اهشتم است و آن هم سخن کسی که مدعی  سخن امام اینمشاهده کنید 

 !!م است یا مخلوق خدای ابراهیم استنتوانست تشخیص بدهد که نور حضرت مهدی خدای ابراهیمی گوید 

 نویسد:و می را دارد همین تعبیر «شیخ طوسی»همچنین 

 «قومه یعل ارکاالن لیسب یعل کذل قال وإنما»

 األنعام سورة - 6باب ، 184، ص 4 ، جیالطوس خیالش: سندهیالقرآن، نو ریتفس یف انیالتب

در  !چیستدر این زمینه ببینید تعبیر ایشان حال  است. اشرف خالئق رسدمی اکرم مبرغنکته دیگری که به پی

 آیه شریفه:در رابطه با  «سید احمد الحسن» جانشین و فرستاده امام مهدی لد چهارم اثرج «متشابهات»کتاب 

نَّا نا )إ  حا   کلَ  َفَتح   (نایب  مُ  َفت 

 !میساخت فراهم یارکآش یروزیپ تو یبرا ما

رَ ی)ل   ف  مَ  ما اللَّهُ  کلَ  غ  ن   َتَقدَّ رَ  ما وَ  کَذن ب   م  مَّ ی وَ  َتأَخَّ َمَتهُ  ت  د  ی وَ  یکَعلَ  ن ع  راطا   یکه   (یما  مستق ص 

 تو بر ار نعمتش و ببخشد دادندیم نسبت تو به هک را اییندهآ و گذشته گناهان خداوند هک بود نیا غرض

 .دیفرما تتیهدا راست راه به و ند،ک تمام



 2و  1(: آیات 48سوره فتح )

ماند اقی نمیجز خدای واحد قهار ب ،رودای که کنار میدر لحظه .شوداین حجابی است که جابجا مینویسد: "می

شخصیت و آن  ست.( است که برای بقای اولی هللا علیه و آله و سلمو این همان غفران گناه باقی محمد )ص

ری که جز خدا و جز نو تحابر خداست. بنابراین در هنگام فنانیت اوست که مانند گناهی در براو  انیت، اوست

یعنی از صفحه وجودش  ؛زیرا ظلمت گناه بخشیده شده محمد است ،ماندظلمتی در آن نیست باقی نمی

 "شود.برداشته می

اسالم ادعا کنیم که  لرزد که نسبت به رسول گرامیانم بدنم میبخواین مطالب را خواهم میوقتی داند خدا می

  !!مابقی چه خواهد شد دانمچنین حرفی بزنیم نمیآنجا  در وقتی .حضرت دارای گناه و ظلمت بوده است

 در تفسیر آیه شریفه:در جلد چهارم عرض کردیم ایشان  بال  ق

 َجَدال( ء  یَش  َثرَ کأَ  اْل  ن سانُ  انَ ک )وَ 

 .پردازدیم جدل به زیچ هر از شیب انانس یول

 54(: آیه 18سوره کهف )

این همان حرفی  "طالب است. ابی انسان در این آیه یعنی علی بن" :گویدیمالمؤمنین نسبت به حضرت امیر

 .دنکنروایت بسیار زشتی را نقل میکه  دارند« بخاری صحیح»کتاب است اهل سنت در 

 هاآند نحضرت زهرا و حضرت امیر را برای نماز صبح بیدار کناکرم خواستند ر مبغپیروایت از این قرار است که 

 ء  یَش  َثرَ کأَ  اْل  ن سانُ  انَ ک )وَ  سپس آن بزرگوار آیه شریفهکردند  جر و بحثرسول گرامی اسالم با  ،بیدار نشدند

  !اهل بیت است یممدعی است که مدافع حربا این نسبت کذایی که می دهد این آقا  .را خواندند َجَدال(

 آیه شریفه:در رابطه با  همباز



ر   )وَ  ر( یلَف   اْل  ن سانَ  إ نَّ  ال َعص   ُخس 

 .اندیانز در همه هاانسان هکسوگند  عصر به

 2و  1(: آیات 103سوره عصر )

ن ساَن( مراد ازبه گفته او  "؛هو فی خسر االنسان و منین فهوؤامیرالم" :گویدمی به صراحت ر   )وَ در  )اْل    إ نَّ  ال َعص 

ن سانَ  ر( یَلف   اْل    اثر« کمال الدین»در کتاب  مشاهده کنیدحال  )سالم هللا علیه(.طالب  یعنی علی ابن ابی ُخس 

 :فرمود . آن بزرگوارچیستتعبیر امام صادق )علیه السالم(  «مرحوم شیخ صدوق»

ر   وَ » ی اْل  ن سانَ  إ نَّ  ال َعص  ر   لَف  رُ  ع َقالَ  ُخس  رُ  ال َعص  ی اْل  ن سانَ  إ نَّ  ع ال َقائ م   ُخُروج   َعص  ر   لَف  ن ی ُخس  َداَءنَا یع   «َأع 

 ،2 ج اکبر، علی غفاری،: مصحح/  محقق علی، بن محمد بابویه، ابن: نویسنده النعمة، تمام و الدین کمال

 1 ح ،656 ص

ی )اْل  ن سانَ امام صادق فرمودند: مراد از  ( لَف  ر  آن به دست  در زمان ظهور حضرت مهدیکه  اعداء ما هستند ُخس 

 کندشخص ادعا میاین  ، امادشمنان ماست )اْل  ن ساَن( از فرماید: مرادامام صادق می شوند.نابود میبزرگوار 

 !!طالب است ابن ابی مراد علی

 نقل شده است: «سید بن طاووس» اثر« عمالاأل اقبال»در کتاب 

ن سانَ  إ نَّ » ی اْل   ر   َلف  َداءَ  ُخس  د آل   َأع   «ُمَحمَّ

 457 ص ،1 ج موسی، بن علی طاووس، ابن: نویسنده األعمال، إقبال

 :گویدمینقل شده است که  «ابن عباس»از  «آشوبشهرابن » اثر« مناقب»کتاب در همچنین 

ر   وَ » ی اْل  ن سانَ  إ نَّ  ال َعص  ر   لَف  ن ی ُخس  ل َأبَا یع   «َجه 



 ،61 ص ،3 ج علی، بن محمد مازندرانی، آشوب شهر ابن: نویسنده م،السال علیهم طالب أبی آل مناقب

 معه الحق و الحق مع أنه فی فصل

)صلوات آل محمد  ءهم یکی از اعدا «ابوجهل»آل محمد باشد  ءاعدا اگر حال. مصداق هست روایات البته این

 طالب بن ابیعلی وید گمیجلد چهارم  «متشابهاتال»کتاب در بازهم  ایشان .هستهللا علیهم اجمعین( 

 فرماید:می

ل ی وَ » ُلوب َعق   «َمغ 

 .عقل من مغلوب است

 ،84 ج محققان، از جمعی: مصحح/  محقق تقی، محمد بن باقر محمد مجلسی،: نویسنده األنوار، بحار

 19 ح ،341 ص

علی  ،علی نبود این منیت و ظلمت کم در وجود علی بود. اگر این منیت و ظلمت کم در وجود" :گویدمی او بازهم

  "شد.همان محمد می

های شترچران یا عوامانسان یک  حال! خورممی تأسف واقعا  را چه بگذارد. من افراد  اسم اینداند نمی واقعا  آدم 

با و ای که در حوزه درس خوانده طلبه ، اماکندشوند آدم گالیه نمی شخصهای ریاض و بغداد تابع این بیابان

این مایه تعجب و  .دکنکند و دیگران را هم دعوت میطرفداری می از این شخصست ابیت آشن فرهنگ اهل

 تأسف است!

اگر شما !! که بیایید با ما مناظره کنیدکنند نویسند و درخواست مینامه میمراجع به « احمد الحسن»طرفداران 

کردید  مغلوب ن دیگر ما را اینجایا دوستا شاگردان ما ،اگر آمدید ما .ستاهل مناظره هستید جای مناظره اینجا



فریب دهید و خود را  با این کارخواهید میشما  رسد.مراجع می بعد نوبت به رسداساتید حوزه می بعد نوبت به

 ؟!کنید بزرگ

 «متشابهات»در کتاب  .بسیار سخت است برایم نسبت به حضرت سیدالشهداهای او داند گفتن حرفخدا می

 فرماید:که میدعای عرفه کی از فرازهای یدوم در رابطه با  لدج

لَه  » ن   یإ  ر ج  ن   یَأخ  س   ُذل   م  ن   وَ  ینَف  ر  ن   یَطه  ک وَ  کیَش  م  ر   «یش 

 349، ص 1، ج یموس بن یعل طاووس، ابن: سندهیاألعمال، نو إقبال

 ؛بالله رجینست است!" یک شرک نفسانی م حسیندر وجود حضرت امااز این فراز این است که مراد " :گویدمی

 !!طلبیمیا امام زمان پوزش می .خواهمیا امام حسین از شما معذرت می

کرده است. بعد  نیز آنچه از شک به همراه دارد قصد را این معنای شرک امام حسین" گوید:می تا آنجایی که

 زنند.میاویش و در وفیانصهایی که ان حرفهمکند." این حرف در حقیقت را بیان میامام حسین فتح المبین 

)صلی  رسول اکرم ،ءبه انبیا ن شخصهای ایی از جسارتهاینمونهمطالب این اما  ،در اینجا من حرف زیاد دارم

بردن مقامات عالی و عصمت  الؤدر حقیقت زیر س است و (السالم علیهماطهار )ائمه  هللا علیه و آله و سلم( و

 است.دین بزرگان 

 ذهن خواهندو زمانی که میوسیله خوبی شده است اطهار ل بردن عصمت ائمه اؤزیر س در جامعه ماحمدهللا ب

کنند کنند و ادعا میرا مطرح می ءبحث عصمت انبیامشغول کنند  یدیگرکشور به جای های بحراناز را مردم 

 نقد است.عصمت امام زمان و پیغمبر اکرم قابل 



و مردم زمانشان قابل نقد  یاورند کارگزارانب تشریف که حضرت ولیعصرزمانی شان این است ای نظر واقعا  اگر 

باشند تالی تلو نفر  313 )ارواحنا له الفداه( که همانگرچه کارگزاران حضرت مهدی  .توجیه کرد بتواناست شاید 

 .معصوم هستند

االرض به با طی و از نظر تهذیب و کماالت دارای طی االرض هستند  هاآن ای ازعده ما روایات متعدد داریم که

پرند و در کنار همانند پرش پرندگان در هوا می و دارند ءیک عده طی الهوا ،پیوندندیم مهدی در کعبه حضرت

 پیوندند.حضرت مهدی می خانه خدا به

من  .فضال و اساتید هستید !! همگی شماداداجازه نقد میاسالم نبی مکرم  کنندهمچنین ادعا میاین آقایان 

)علهیم م و با روایات اهلبیت عرضه نبودهای بیخیلی هم از طلبهو م که در حوزه هستسال است  48 حدود

 م.سر و کار داشتالسالم( 

یا  اسالم که نبی مکرم بنده یک مورد ندیدم لیفات ما از چاپ بیرون آمده استأت از جلد 60تاکنون که بیش از  

 دارید موردی سراغ اعاظم و بزرگواران اگر شما !!قد کنیدن را بیایید ما ( فرموده باشندعلیهم السالم) اطهار ائمه

 .کنیمو استفاده می بوسیممی را ما دست شما

 مطالبی راافراد  مبر اکرم بهغپی مبنی بر اینکهبودند  آن بحثی که آقایان آوردهاما  ،نداریم مباحث با این ما کاری

پیغمبر اکرم اگر وند عالم است؟! خداطرف ز از شماست یا امطالب آیا این  پرسیدند:صحابه می .گفتمی

 "از من است"این مطالب  فرمود:اگر می ند، امازدحرفی نمی ست" صحابهخداطرف از  فرمود: "این مطالبمی

 .البته این تعبیر هم نیست" ما قبول نداریم." :گفتندمی و کردندصحابه قبول نمی

ین اول .شویموارد نمیخیلی زیاد عرض کردم ما در بحث سیاسی  .کنمبرای شما نقل می را من دو مورد از انتقاد

و برویم کنار از این قضایا  .کندیمبدن انسان را اره و مثل اره است  شروع شده که با سین حرف کلمه سیاسی

 فقط یک بحث علمی داریم.



 21جلد  اسالم استقرن صدر  6صاره تفسیر ع وسنت  از تفاسیر معتبر اهلکه یکی  «تفسیر قرطبی»کتاب  در

مطالبی بیان شده  در غدیر نصب کردمنین را ؤامیرالمحضرت  اکرم مبرغپیغدیر که  حدیثدر رابطه با قضیه 

 است.

 اکرم آمد و عرضه داشت:مبر غخدمت پیشنید خبر را وقتی  «حارث بن نعمان»

 «کمن هفقبلنا هللا رسول کوأن هللا إله إال ال أن نشهد أن هللا عن أمرتنا محمد ای»

 تو و ستین خدا جز یحق بر معبود نکهیا بر میده یگواه که خدا جانب از یکرد امر را مایا محمد! 

 و ما قبول کردیم. یهست خدا امبریپ

 فقبلناه عام لک یف رمضان شهر نصوم وأن کمن فقبلناه أموالنا کیونز کمن فقبلناه خمسا ینصل وأن»

 «کمن فقبلناه نحج وأن کمن

و ما قبول کردیم، ما را به پرداخت زکات فرمان دادی و ما قبول  یداد اخت خمس فرمانبه پرد را ما

کردیم، ما را به روزه گرفتن در ماه رمضان فرمان دادی و ما قبول کردیم، ما را به حج رفتن فرمان دادی 

 و ما قبول کردیم.

 «نایعل کعم بن فضلت یحت بهذا ترض لم ثم»

 حال پسرعموی خود را بر ما فضیلت دادی. و یدنش خرسند همه نیا به تو سپس

 «هللا من أم کمن ءیش أفهذا»

 خداست؟ نزد از یفرمان ای توست جانب از یزیچ نصب نیا



 و مربوط بهبحث جدایی است  «بن منظرحباب » ماجرای ، مورد دیگری مشاهده نکردم.بنده غیر از این مورد

 ربطی به اینجا ندارد.است؛ قضیه جنگ بدر 

در  !؟وند استخدا از ناحیه تو بود یا از ناحیهنصب این  هللا! یا رسول د:گویمیکه  نقدی است حقیقت دراین 

. سرخ شداز شدت غضب  نقل شده است که چشمان حضرت «سبط بن جوزی» از جمله تعبیر ،تعابیربعضی از 

 :سه مرتبه فرمود حضرت

 «هللا من إال هو ما هو إال إله ال یالذ وهللا»

 .است خدا جانب از امر نیا ستین یحق بر معبود او جز که ییخدا به سوگند

 :گفت «نعمان بن حارث» سپس

 بعذاب ائتنا أو السماء من حجارة نایعل فامطر حقا محمد قولی ما انک إن اللهم: قولی وهو الحارث یفول»

 «میأل

 علی خالفت مساله اگر ایاخد: گفتمی که یحال در افتاد راه به و کرد پشت سخن نیا دنیشن با نعمان

 بباران. ما بر آسمان از سنگ توست جانب از و است حق

 گوید:بعد راوی می

 «فقتله دبره من فخرج دماغه یعل فوقع بحجر هللا رماه یحت ناقته یإل وصل ما فوهللا»

اتحتش خورد و از م سرشاز به طوری که سنگی از باال آمد  کهبود  نزد شترش نرفتهبه خدا سوگند هنوز 

 و کشته شد. آمددر

 «ةیاْل (واقع بعذاب سائل سأل): فنزلت»



 الشعب دار: النشر دار ،یالقرطب یاألنصار أحمد بن محمد هللا عبد أبو :المؤلف اسم القرآن، امکألح الجامع

 ... ..بعذاب سائل سأل( 1): ، باب المعارج278، ص 18القاهرة، ج  –

که  «آلوسیتفسیر »باید بگوییم این روایت در  «هللا من أم کمن ءیش أفهذا» :اگر مراد این است که گفتند

نقل  29جلد نهم ص  «ابو السعودتفسیر » نقل شده است و در کتاب 55فحه ص 29لد سلفی است جنویسنده آن 

 شده است.

 ار این قضیه گانهمنقل کرده است و این روایت را  247فحه ص خود« مناقب»کتاب در  «بهوابن مرد»همچنین 

 المؤمنینداریم که یکی از اصحاب امیر «نهج البالغه»در کتاب مورد هم ، اما یک این یک مورد است .اندآورده

 انتقاد کرده است.

بعضی از کلمات و خواند خطبه می حضرت باالی منبربا منتقدین چگونه بوده است.  منینؤد امیرالمرببینید برخو

 گفت: «قیساشعث بن » را فرمودند. در این حال

 «لک ال یکعل هذه ن،یالمؤمن ریأم ای»

 نفع تو نیست. به و به ضرر توست گوییسخنی که مییا امیرالمؤمنین! 

 فرمود:« قیساشعث بن »حضرت به  .چگونه بوده است المؤمنینبرخورد امیرحال ببینید  !این یک انتقاد است

ر  ی َما» ا یَعلَ  َما یکد  مَّ  «یل   م 

 ضرر من هست و چه به نفع من است. که چه به فهمیمی تو چه

باطل حق و میزان  اطهار را نقد کنیم باید میزانی داشته باشد. ائمه ست که اگر ما بخواهیم کسیجاایننکته 

 هستند همچنان که در روایت وارد شده است:



 «انک ثیح یعل مع الحق أو الحق مع یعل»

 دار/للتراث انیالر دار: النشر دار ،یثمیاله رکب یأب بن یعل :المؤلف اسم الفوائد، ومنبع الزوائد مجمع

 الجمل یف انک مایف ، باب235، ص 7، ج 1407 – روتیب, القاهرة - یالعرب تابکال

 قرآن کریم است همچنانکه در روایت وارد شده است: ،میزان

 «اْلسناد حیصح ثیحد هذا الحوض یعل ردای یحت تفرقای لن یعل مع والقرآن القرآن مع یعل»

 دار: النشر دار ،یسابوریالن مکالحا عبدهللا أبو عبدهللا بن محمد :المؤلف اسم ن،یحیالصح یعل کمستدرال

، ص 3عطا، ج  القادر عبد یمصطف: قیتحق ،یاألول: الطبعة ،م 1990 - هـ 1411 - روتیب - ةیالعلم تبکال

 4628، ح 134

 کند.نقل می این روایت را با سند صحیح« حاکم نیشابوری»مشاهده کنید که 

باشد.  داشته دستدر نقد کند باید فوق معصوم باشد و میزانی باالتر از معصوم را اگر کسی بخواهد معصوم 

امیرالمؤمنین  ؟!م را نقد کنیممیزانی کالم معصو چه خواهیم بامی ماباطل است  میزان حق ووقتی خود معصوم 

 فرماید:می« اشعث بن قیس»به 

ر  ی َما» ا یَعلَ  َما یکد  مَّ  « یل   م 

 که چه به ضرر من هست و چه به نفع من است. فهمیمیتو چه 

َنةُ  یکَعلَ » َنةُ  وَ  اللَّه   لَع  ن   لَع  ع   «ینالالَّ

 .گران و لعنت خدا بر تو بادلعنت لعنت

ق   کَحائ   اب نُ  کَحائ  » ر  ک اب نُ  ُمَناف  رُ کال   کَأَسرَ  َلَقد   اللَّه   وَ  اف  ة   ف  رَ  اَلمُ اْل  س   وَ  َمرَّ  «یُأخ 



 19، خ 61، ص یصبح صالح،: مصحح/  ، محققینحس بن محمد ،یالرض فیشر: سندهیالبالغة، نو نهج

علیهم اطهار )آن وقت ما بیاییم بگوییم ائمه  کند.این چنین تند با منتقد برخورد میمنین ؤامیرالم حضرت

 ؟!نقد کردشود معصوم را می !!بیایید ما را نقل کنید اند:فرموده (السالم

ما " :گوییمفهمیم ما میاست و ما نمی دیگری چیزاگر مراد  ، اماخالف استحرف این که این است مراد اگر 

 "توضیح بیشتری بدهند تا ما هم متوجه بشویم. .کلمات بزرگان و اعاظم را متوجه نشدیم زیرا ،معذور هستیم

از  دو سه مصدربدهید بنده اجازه  .ورود پیدا کنماینجا زیاد  خواهم دربحث مهمی است که من نمیبحث عصمت 

 .عزیزان ببینندتا روی پرده ببرم  دیدگاه اهل سنت

در ما هایی بود که قبولشان نداریم. سنیبه اندازه اسالم نبی مکرم  ونسبت به معصوم  ما درکو ای کاش فهم 

 داریم. اختالف خیلی هاآنمسائل عصمت با 

در رابطه حدیث  لد هشتمج «فتح الباری» کتاب در های علمی اهل سنتاستوانهاز  یکی «سقالنیعابن حجر »

 :گویدمی ،نسبت هذیان دادنداسالم که به نبی مکرم  قرطاس

 «لیمستح یالنب من کذل ووقوع»

 هذیان گفتن و سخن بیخود پیغمبر اکرم از محاالت است.

 «ومرضه صحته یف معصوم ألنه»

 و مرض معصوم است.زیرا پیغمبر اکرم در حال صحت 

 «یالهو عن نطقی وما یتعال لقوله»

 .گویدینم سخن نفس یهوا یرو از هرگز فرماید: وزیرا خداوند می



 «حقا إال والرضا الغضب یف أقول ال یإن ولقوله»

 آید.فرماید: از زبان من در حالت عصبانیت یا سرور جز حق بیرون نمیو پیغمبر اکرم می

: النشر دار ،یالشافع یالعسقالن حجر بن یعل بن أحمد :المؤلف اسم ،یلبخارا حیصح شرح یالبار فتح

 4168، ح 133، ص 8ب، ج یالخط نیالد محب: قیتحق روت،یب - المعرفة دار

ادعا آیا حق قابل انتقاد است؟ حاال یک نفر  ،آیدجز حق بیرون نمی از زبان مبارک رسول گرامی اسالم وقتی که

مجاز است، زیرا خداوند متعال  کامال   سؤال ."ال دارمؤس و شما را نفهمیدم من حرف !هللا یا رسولکند و بگوید: "

 فرماید:می

ر   باد   )َفَبش  ُعونَ ی نَ یالَّذ   ع  َتم  لَ  س  ُعونَ یفَ  ال َقو  ب  َسَنه تَّ  (َأح 

 .نندکیم یرویپ هاآن نیوتریکن از و شنوندیم را سخنان هک یسانکده  بشارت مرا بندگان نیبنابرا

 18و  17(: آیات 39سوره زمر )

 مین تعبیر را دارد.ه 62فحه ص 8لد ج «عمده القاری شرح صحیح بخاری»کتاب در  «بدرالدین عینی»همچنین 

 !یا رسول هللا": گویدمیکه است نقل شده  «ابوهریره»از  روایتی« سنن ترمذی» کتاب جالب این است که در

هم حق شما های آیا شوخی .کنیدبا صحابه شوخی می بعضا  در حالی که گویم چیزی نمی شما گفتید من جز حق

 :فرموداکرم مبر غچقدر ظریف است. پیدوستان ببینید کار  !"است؟

ا إال َأُقولُ  اَل  یإن»  «َحقًّ

 گویم.من جز حق چیزی نمی



: النشر دار ،یالسلم یالترمذ یسیع أبو یسیع بن محمد :المؤلف اسم ،یالترمذ سنن حیالصح الجامع

 1990، ح 357، ص 4وآخرون، ج  رکشا محمد أحمد: قیتحق ،-- روتیب - یالعرب التراث اءیإح دار

در شوخی کردن جز  و مالک و میزان شوخی شرعی استهم های من شوخیحتی  حضرت به صراحت فرمودند:

 گویم.چیزی نمیحق 

است و مدعی است فرزند حضرت مهدی  این هم نگاه که علمای اهل سنت است و این نگاهدقت داشته باشید 

 !!استداده را اجازه این پدرم به من  آمدم و سازی قیام پدرمزمینهبرای گوید: می

مرحوم  حتی داریم یما روایات متعددکنیم. روایاتی در این زمینه بیان میخواندیم را روایات  بحث زمانی که

ت نشده و حضرت مهدی هیچ فرزندی برای حضرت مهدی ثب" :دنکنقاطعانه اعالم می دیگرانو  «شیخ مفید»

 !"فرزندی ندارد

 به روایاتی آقایاندر جلساتی که قرار شد روایات را بیان کنیم به این مباحث خواهیم پرداخت. این  شاءهللاان

 .کنندمی و تحریف گیرند و قسمت دیگر را حذفقسمتی از روایت را میبه طوری که کنند د میاستنا

مطالبی رابطه با استغفار  ما در عالوه بر این .را عرض خواهم کرد این مطالببنده  در آن جلسات شاءهللاان

 فرماید:می ءحضرت سیدالشهدا داریم.

لَه  » ن   یإ  ر ج  ن   یَأخ  س   ُذل   م  ن   وَ  ینَف  ر  ن   یَطه  ر   وَ  کیَش  م  لَ  کیش  س   ُحُلول   َقب   «یَرم 

 ومی ةیأدع من رهکنذ مایف ، فصل349، ص 1، ج یموس بن یعل طاووس، ابن: سندهیاألعمال، نو إقبال

 عرفة

 فرماید:میمنین ؤامیرالمهمچنین حضرت 

لَه   ای» اَل  وَ  ید  یَس  وَ  یإ  ُت  یَرب   وَ  یَمو  رُ  َف کیفَ  کَعَذاب   یَعلَ  َصَبر  ب  َراق ک یَعلَ  َأص   «ف 



  الدعاء من رهکنذ مایف ، فصل708، ص 2، ج یموس بن یعل طاووس، ابن األعمال؛ إقبال

مجمع »در کتاب  «مرحوم طبرسی»کنم؛ این مناجات زیاد است. من تنها به بیان یک مورد اکتفا میامثال 

 آیه شریفه: در رابطه با 171فحه ص 9لد ج «البیان

ر   )وَ  ف  َتغ   (ل َذن ب ک اس 

 .نما استغفار گناهت یبرا و

 55(: آیه 40سوره غافر )

 نویسد:می 

 «بسنته لتستن أمته کبذل خوطب وإنما األمة، به والمراد له، الخطاب»

 47، ح 171، ص 9، ج یالطبرس خیالش: سندهیان، نویالب مجمع ریتفس

 " که در حقیقتکنممن هر روز صد بار استغفار می" فرمایند:اسالم مینبی مکرم و  (علیهم السالماطهار )ئمه ا

 دهند.به امت یاد این کار را خواهند می

چنین اهل سنت هم  است. حتیبوده امت دادن به ها آموزش مناجاتاز این ائمه اطهار )علیهم السالم( دف ه

 کند:خود نقل می «تفسیر»در کتاب « نحاس»ای دارند. عقیده

 «ألمته مخاطبة یللنب المخاطبة أن»

: الطبعة ،1409 - لمرمةا ةکم - یالقر أم جامعة: النشر دار النحاس، :المؤلف اسم م،یرکال القرآن یمعان

 87، ح 316، ص 3، ج یالصابون یعل محمد: قیتحق ،یاألول

 نویسند:می «ةالصال سر»در کتاب  خمینیحضرت امام 



ها با در مناجاتو کردند استغفار میاسالم )صلی هللا علیه و آله و سلم( و نبی مکرم  السالم( علیهماطهار )ائمه "

چگونه ما دهند که یاد  و کردند تا به امت نشان دهندرا بیان می هاآند دارعصیت مهایی که به ظاهر ایهام عبارت

 ".یمبا خدای عالم مناجات کن

که  مرد اعرابیبه نقل شده است حضرت  )سالم هللا علیه(منین ؤامیرالمحضرت مناجات معروف در شرح 

در فشار است و هر کاری  بسیار امیزندگ هستم، وارمن عیال !یا علیعرضه داشت: و  آن بزرگوار آمدخدمت 

 فرماید:کریم میقرآن  "؟کنیینمچرا استغفار " :فرمود نتیجه است،بیزنم دست می یزیو هر چ کنمیم

م   ای )وَ  ُروا َقو  ف  َتغ  لَ  ُتوُبوا ُثمَّ  م  کَربَّ  اس  ل  ی ه  یإ  س  ماءَ  ر  رارا( م  یکَعلَ  السَّ د   م 

 در یپ را آسمان( باران) تا دیگرد باز او یسو به سپس دینک زشآمر طلب پروردگارتان از! من قوم یا و

 بفرستد. شما بر یپ

 52ه یآ(: 11) هود سوره

 طورآنفرمودند: باید منین ؤنتیجه ندیدم. امیرالم ، امااستغفار زیاد کردم امیرالمؤمنین! یا :گویدمیمرد اعرابی 

را برای مرد اعرابی امال کرد، مرد اعرابی نوشت و ری استغفادعای منین ؤامیرالم. کنی استغفار گویمکه من می

 راوی این روایت هم امام حسین )علیه السالم( است.

خواستی بخوابی و گاه هر :منین به مرد عرب داد و فرمودؤامیرالمبه اندازه دعای کمیل است که  حدودا  این دعا 

تا خداوند  حال گریه درآوربه  نیامد خودت را اتیهگربه بستر بروی این استغفار را با حالت گریه بخوان و اگر 

 روزیت را زیاد کند.

این دعا را  از زمانی که !منینؤامیرالم گفت: یاو عرب آمد  مردفرماید سال آینده می )علیه السالم(امام حسین 

 دارم.و حیوانات خودم ن تا آنجایی که جایی برای نگهداری اموال نمودخواندم خداوند نعمتش را بر تمام 



ای رسالت برگزید هیچ بنده حق به که محمد را به یسوگند به خداوند !عرب برادر :فرمودامیرالمؤمنین حضرت 

برکت  سازد و بهمشروعش را برآورده می خواند جز آنکه خداوند گناهانش آمرزیده و حوائجاین استغفار را نمی

 یابد.ستغفار مال و فرزندانش افزایش میا

سید محمد باقر »لیف مرحوم أت 4دعای شماره  164فحه ص «صحیفه علویه جامعه»ر کتاب این استغفار د

 است. نقل شده «ابطحی

 نبا خواند اصال   :گفتندو مراجعه کردند  چهار ماه به منالی سه  دادم بعد از دوستان این دعا راکدام از هر بنده به

 .رو به آن رو شده است مان از ایناین دعا زندگی

صاحب  کمتر از شش ماه دربودم  مستأجرکه من  :گفت ،مدرسه امام المهدی بود شاگردکه  دوستان یکی از

البته با آن شرطی که  د؛فراموش نکنی تا آخر عمر اما تالش کنیدالحمدهللا  :گفتم . بنده به اوشدمو ماشین خانه 

دوستان اگر بکاء و یا تباکی کنید! داشته باشید؛ یا حالت گریه گریه کنید و یا موقع خواب یا  !حضرت فرمود

توانند دوستان میو است موجود دعای استغفار برای زیادی روزی  «ولی عصرمؤسسه سایت »سرچ بزنند در 

 را دانلود و استفاده کنند.دعا  این

دهند داده شده و دستور میدارند در بعضی جاها به همین شکل آموزش اطهار )علیهم السالم( ائمه دعایی که 

حکم »موارد هم که دستور داده نشده است در بعضی  ید.را بخوان دعا این دهید وانجام  را با همین کیفیت هاآن

 !«االمثال فیما یجوز و فیما ال یجوز صیان

 رنستجیو گوید طور میامام حسین این" کنند:اینکه ادعا می حال ،به ما دادنداطهار )علیهم السالم( مالک را ائمه 

 چه حکمی دارد!؟دانم نمی واقعا  است" بوده وجود او ک نفسانی در بالله شر



 اصال  دهد ببه امام معصوم  یکسی چنین نسبتخواهند گفت اگر کنید  ءاستفتاعظام تقلید شما از مراجع اگر 

 .مسلمان است یا مرتد است

که داده بودند  تیاالؤس یشهفته پدوستان  ظاهرا  البته  داشته باشند در خدمتشان هستیم.االتی ؤسدوستان اگر 

بخوانم. االت هفته گذشته را ؤس چند مورد ازنیست من سؤال اگر  و ال دارید بخوانیدؤاگر س نزد ما موجود است.

 صلواتی ختم بفرمایید.

 پرسش:

 "ی شده استفن بحث توسل و شفاعت نآدر قرکه پرسیدند: "دوستان  یکی از به سؤال شویدآماده می تا شما

را بیان کردند. خداوند متعال در سوره احقاف آیاتی که مربوط به مشرکین و کفار است از سپس بعضی 

 فرماید:می

ن   َأَضلُّ  َمن   )وَ  مَّ ُعوای م  ن   د  َتج  ی ال َمن   اللَّه   ُدون   م  ل َلهُ  ُب یس  م  ی یإ  م   َعن   ُهم   وَ  اَمة  یال ق   و  ُلون ُدعائ ه   (غاف 

 بخوانند را آنان هم امتیق تا اگر هک کنندیم پرستش را خدا ریغ هک هاآن از است ترگمراه یسک چه

 !شنوندینم را هاآن یصدا اصال   و ،گویندینم پاسخشان

 5(: آیه 46سوره احقاف )

 یا:

ُعونَ  نَ یالَّذ   )إ نَّ  ن   َتد  باد   اللَّه   ُدون   م  ثالُ  ع  ُعوُهم   م  کَأم  َتج  یَفل   َفاد  ق  صا ن ُتم  ک إ ن   م  کلَ  ُبوایس   (یند 

 را هاآن هستند، شما خود همچون یبندگان( کنیدیم پرستش و) خوانیدیم خدا از ریغ هک را ییهاآن

 (.آورند بر را تانیتقاضا و) دهند پاسخ شما به دیبا گوئیدیم راست اگر و دیبخوان



 194(: آیه 7سوره اعراف )

به فرموده قرآن کریم گویید می «یا حسین»و  «ا علیی»شما که " کنند:و ادعا می آورندمی این آیات را هاوهابی

 "زنید مثل شما هستند.صدا میرا  هاآنکه شما  کسانیبت پرستی است.  ینوع

ُعونَ  نَ یالَّذ   )إ نَّ  ن   َتد  ُلُقوای لَن   اللَّه   ُدون   م  َتَمُعوا لَو   وَ  ُذبابا   خ  ُهمُ ی إ ن   وَ  لَهُ  اج  ُلب  باُب  س  تَ ی ال ئا  یَش  الذُّ ُذوهُ س   ن ق 

ن هُ  ال ُب  َضُعَف  م  ُلوب وَ  الطَّ  (ال َمط 

 به دست ارک نیا یبرا چند هر نند،یافریب یمگس توانندینم هرگز خوانیدیم خدا از ریغ هک را یسانک

 طلب نیا هم رند،یگ پس باز را آن توانندینم دیبربا هاآن از یزیچ مگس گاه هر و دهند هم دست

 (.معبودان آن هم و عابدان نیا هم) مطلوبان نآ هم و اندناتوان نندگانک

 73(: آیه 22سوره حج )

 یا:

نَّ  عُ  ال ک)إ  م  ت ُتس  عُ  ال وَ  یال َمو  م  مَّ  ُتس  عاءَ  الصُّ ا إ ذا الدُّ ب ر   َولَّو   (ینُمد 

 و گردانندیبرم یرو هک یهنگام را رانک توانیینم و یبرسان مردگان گوش به را سخنت توانیینم تو

 !ینک صدا کنندیم پشت

 80(: آیه 27سوره نمل )

 :قزوینی حسینی دکتر هللا آیت

بر حرمت وهابیت علیه شیعه  هیاتی که امروزآتک  تک و آن اینکه در این زمینه من یک جمله خدمت شما بگویم

 .پرستیدندبت می که است کسانیو  انپرست بت مربوط به کنندیماستدالل شفاعت و  توسل



 «تفسیر طبری»در کتاب  آورم.برای شما می« تفسیر طبری»را از  فاحقا سوره 6آیه  تفسیر هن به عنوان نمونم

 نقل شده است: 151صفحه  نهمجلد 

 «هللا دون من آلهة ونکالمشر هایأ تدعون نیالذ إن»

 دار جعفر، أبو یالطبر خالد بن دیزی بن ریجر بن محمد :المؤلف اسم القرآن، یآ لیتأو عن انیالب جامع

 نیالذ إن (194): ، باب األعراف151، ص 9، ج 1405 – روتیب - رکالف دار: لنشرا

 وارد شده است:« یتفسیر قرطب»همچنین در کتاب 

 «األصنام عبادة یف حاجهم (مکأمثال عباد هللا دون من تدعون نیالذ إن): یتعال قوله»

 الشعب دار: النشر دار ،یالقرطب ینصاراأل أحمد بن محمد هللا عبد أبو :المؤلف اسم القرآن، امکألح الجامع

 ... ..تدعون نیالذ إن (194): ، باب األعراف342، ص 7القاهرة، ج  –

 است. انپرستمربوط به بتخوانند هابیت برای حرمت توسل و شفاعت میتک تک آیاتی که امروز و

ن  کریم در قرآن  ییجاهر ( ُدون   )م  ُعوَن(با قرینه  اللَّه  ها یوهابست. البته هامربوط به بت پرستآمده است  )َتد 

سوره  35آیه وهابی آقایان چرا  .آورندمی اندر حق مسلمان عمدتا  را کفار هست  در حقخوارج آیاتی که  همانند

  خوانند.مائده را نمی

 فرماید:خداوند متعال می

ُقوا آَمُنوا نَ یالَّذ   َهایأَ  ای) لَ  اب َتُغوا وَ  اللَّهَ  اتَّ  لَة(یس  ال وَ  ه  یإ 

 د.ینمائ انتخاب خدا به تقرب یبرا اییلهوس و دینک شهیپ یزگاریپره یداآورده مانیا هک یسانک یا

 35(: آیه 5سوره مائده )



اگر این آیه را برای یک بچه چهار پنج ساله  بیان کنند!!تر تر و روشناز این واضحآیا انتظار دارید خداوند متعال 

 وارد شده است: 97ر سوره یوسف آیه دهمچنین  فهمد.بخوانید می

ر   َأبانَا ای )قاُلوا ف  َتغ  نَّا ُذُنوبَنا لَنا اس  ئ   نَّاک إ   (ینخاط 

 .میبود ارکخطا ما هک بخواه را ما گناهان آمرزش خدا از! پدر گفتند

 97(: آیه 12سوره یوسف )

ر   َأبانَا ای)حال چه فرقی میان  ف  َتغ  ن دَ  ها  یَوج   ای»و:  َلنا( اس  َفع   اللَّه   ع  ن دَ  َلَنا اش  ه سوروجود دارد؟! همچنین  «اللَّه ع 

 فرماید:می 64آیه  ءنسا مبارکه

َفُروا کجاؤُ  َأن ُفَسُهم   َظلَُموا إ ذ   َأنَُّهم   لَو   )وَ  َتغ  َفرَ  وَ  اللَّهَ  َفاس  َتغ  ُسولُ  َلُهمُ  اس  ابا   اللَّهَ  لََوَجُدوا الرَّ  ما(یَرح   َتوَّ

 تو نزد به( گذاردندیم پا ریز را خدا یفرمانها و) کردندیم ستم خود به هک یهنگام نمخالفا نیا اگر و

 و یرپذتوبه را خدا کردیم استغفار هاآن یبرا هم امبریپ و کردندیم آمرزش طلب خدا از و آمدندیم

 .یافتندیم مهربان

 64 هیآ(: 4) نساء سوره

شفاعت و دهیم برای ما طلب مغفرت کند توسل دا واسطه قرار میبین خودمان و خاگر زمانی که پیغمبر اکرم را 

 ای از پاسخ به این سؤال بود. ما در خدمت شما هستیم.گذارید؟! این خالصهچه نامی برای آن مینیست 

 پرسش:



بسم هللا الرحمن الرحیم. عرض سالم و ادب و احترام خدمت همه بزرگواران و عرض تشکر خدمت استاد عزیز 

 منظور از :عزیزی گفتندبزرگوار صلواتی عنایت بفرمایید.  کشند. برای سالمتی استادزحمت می عا  واقکه 

 !؟ستگذاشته ا «متشابهات» را یشهاکتابچیست که اسم  «متشابهات»

 :قزوینی حسینی دکتر هللا آیت

 معموال   هاآناست.  گذاشته« متشابهات»دانیم؛ باید از خودشان سؤال کنند که چرا اسم کتاب خود را ما نمی

 کنند که از عه به آیات و روایاتی استدالل میعلمای شی :گویندمی

 :گفت ،بنده بودبه با توهین  توأم وکلیپشان را پخش کردیم گذشته که هفته  «فتحی»آقای  است. «متشابهات»

نَ  ناهُ یَنجَّ  )وَ  نداریدآقا شما خبر " (  م   فهمیدیمن ماحاال د!!" فهمیینی شما نمیآقای قزو .است «متشابهات»از ال َغم 

نَ  ناهُ یَنجَّ  )وَ  کجای ( م   «متشابهات» کتاب خود را شاید به خاطر همین است که .متشابهات است از ال َغم 

 اند.گذاشته

 پرسش:

آیا  ،پذیر نیستندنقد)علیه السالم( اگر بپذیریم ائمه معصومین بزرگوار. با سالم خدمت استاد  :گفتند یعزیز

انتقادی داشت باید مورد لعن و  یکسم نباید نقد شود و هرمعصوم ه گیریم که حاکم اسالمی حتی غیرمی نتیجه

 !بگیرد؟ قرار نفرین

 :قزوینی حسینی دکتر هللا آیت

خیلی  .داریم طالقمعصوم علی اْل چهاردهعالم هستی  بحث معصوم را از غیر معصوم جدا کنیم. ما درما ببینید 

  .نیست اطهارانبیاء بزرگوار هم در حد عصمت ائمه عصمت ی حت ُرک بگویم



یا علی! آیا شما افضل هستید یا که از ایشان پرسید:  «اصبغ بن نباته»در جواب منین ؤیرالمحضرت امعبارت 

حضرت آدم؟! آیا شما افضل هستید یا حضرت ابراهیم؟! آیا شما افضل هستید یا حضرت موسی؟! فرمود: 

 "ام.مرتکب نشدههم ترک اولی من  ، اماانداولی مرتکب شدهترک  "همه انبیاء

برای را تش اروای فرصت نشدما اند، امطالبی در این خصوص فرمودهخود ائمه علیهم السالم هم به صراحت 

 یت برسد.روا 50 ی در این زمینه داریم که شاید تعداد آن به بیش ازروایات متعددما  .عزیزان بخوانم

 داریم که پیغمبر اکرم فرمودند:از امام هشتم روایتی  «رضاالاالخبار عیون »در کتاب 

هُ  َمن  » لَ  ن ُظرَ ی َأن   َسرَّ َمر   اُقوت  یال   ب  یال َقض   یإ  َح  ه  یب   اللَّهُ  َغَرَسهُ  یالَّذ   األ  س   ونُ یک وَ  د  َتم   وَ  ا  یَعل   َتَولَّ یَفل   ب ه   ا  کُمس 

ةَ  َئ مَّ ن   األ  ه   م  نَُّهم   ُول د  َوُتهُ  وَ  َجلَّ  وَ  َعزَّ  اللَّه   َرةُ یخ   َفإ  ُصوُمونَ  ُهمُ  وَ  َصف  ن   ال َمع   «َئةیَخط   وَ  َذن ب   ل  ک م 

، ج یمهد ،یالجورد: مصحح/  ، محققیعل بن محمد ه،یبابو ابن: سندهی، نوالسالم هیعل الرضا أخبار ونیع

 211، ح 57، ص 2

 نقل شده است: «صدوق شیخ» اثر« خصال»کتاب در  همباز

نََّما» ُسول   ب َطاَعة   َجلَّ  وَ  َعزَّ  اللَّهُ  َأَمرَ  إ  َنَّهُ  الرَّ ُصوم   أل  ر   َمع  ص   أ ُمرُ ی اَل  ُمَطهَّ ه  یب َمع  نََّما وَ  ت  ر   یُأول   ب َطاَعة   َأَمرَ  إ  َم   األ 

َنَُّهم   ُصوُمونَ  أل  ُرونَ  َمع  ص   أ ُمُرونَ ی اَل  ُمَطهَّ ه  یب َمع   «ت 

 158، ح 139، ص 1بر، ج کا یعل ،یغفار: مصحح/  ، محققیعل بن محمد ه،یوباب ابن: سندهی، نوالخصال

 فرماید:)علیه السالم( نقل شده است که حضرت می از امام صادقهمچنین 

َتض ال ُمن َتَجُب  ُهوَ  َفاْل  َمامُ »  «یال ُمر 

 فرماید:سپس می



ُصوما  » نَ  َمع  ت م  الَّ  «الزَّ

 از لغزش معصوم هستند.ائمه اطهار 

 528، ح 507، ص 1، ج یثدارالحد: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافک

 نه سند روایت مجهول است. است وضعیف نه  ،نه روایت مرسل است ؛ت روایات صحیحه استااین روایتمام 

نید آن بزرگوار مشاهده کباالتر نداریم.  المؤمنیندیگر از منسوبین حضرت امیربیاییم تر پاییناز معصوم اگر ما 

و د نکتوبیخ می ند،کعزل می را هاآنند و خطاب و عتاب دار کارگزارانشچقدر نسبت به  «نهج البالغه»در کتاب 

 .دفرمایصادر می ردستور تعزی

 در مورد فالن مرجعمباحثی را  . گاهی اوقاتتخریب شخصیت است بلکه مراد آقایان نقد نیست یک مرتبه ولی

از  اذهان مردم را وهابیت با این کار در حقیقت سعی دارندکنند. مسلمین مطرح می ولی امر نسبت به تقلید یا

می که پشت درهای بسته به اهداف شو دور کنند ومرجعیت و ولی امر مسلمین نسبت به آن رویه حرف شنوی 

 برسند.طراحی شده است  سازمان سیا

بررسی به معنای نقد از نظر لغت  اوال   پذیریم.باشد ما می تانهاگر چنانچه یک نقد دوس ، امااست ییآن بحث جدا

د باید باالتر از منتَقد باشد. علمیتاز منقود  علیه یا منقود  باالتر باشد و ناقد باید است.  کردن  و تخصص منتق 

پرسند: میوقتی از او  ؛ اماور اقتصادی و دارایی اشکالی دارماموزیر من به  که دکنبه عنوان مثال کسی ادعا می

به او  !"معلم هستممن نه " دهد:" پاسخ میتخصص اقتصادی داری و کار اقتصادی کردی به حالتا "شما 

 .کارت برو دنبال گویند:می

تر و انتقاد پایین تجربه از او باالتر باشد و تخصص ،اقتصادی انتقاد کند که از نظر علم متخصص شخصی باید به

 شویم.متوجه این مسائل را ما باید  تفاوت وجود دارد.و نقد و شبهه  سؤالمیان  .است سؤال از این رتبه



 "بشود ام برطرفخواهم شبههمیکنم. شبهه است و دانم و به همین جهت سؤال میکنند: "نمیافرادی ادعا می

 .بپرسدال ؤتواند ساز امام هم می و آزاد استشخص این 

این  !یابن رسول هللادارد: "آید و عرضه میدمت ایشان میخشبهه دارد امام فرمایش  نسبت بهاگر کسی 

 !"؛ اما چنین چیزی نداریم که شخصی فرمایش امام راچکار کنم؟ .فرمایش شما برای من روشن نشده است

 .داشکال کنو بررسی و نقد 

 پرسش:

بم محجوب "عقلم مغلوب است و قل :کندض میمنین که عرؤدعای امیرالمدر مورد  لطفا  کنند سؤال می

 .توضیح فرماییداست"

 :قزوینی حسینی دکتر هللا آیت

 دعای:در رابطه با 

ی» لَه  ُجوب   َقل ب ی إ  ی وَ  َمح  س  یوب   نَف  ل ی وَ  َمع  ُلوب َعق   «َمغ 

 ،84 ج محققان، از جمعی: مصحح/  محقق تقی، محمد بن باقر محمد مجلسی،: نویسنده األنوار، بحار

 19 ح ،341 ص

کمیل بن زیاد »را برای  «دعای کمیل»حضرت برای نشان دادن به دیگران است.  عمدتا   عاهاد عرض کردم این

شما بروید  دهند کهفرمایند و دستور میرا برای یکی از صحابه می «دعای صباح»همچنین فرماید. می «نخعی

 .را بخوانیددعا این 



فخر »به نام از علمای اهل سنت یکی ارد و دخمینی امام وجود دارد که علما از جمله تعبیری اضافه بر این 

نبی مکرم  دانند.ناقص میخودشان را  قطعا   یکمال الیتناهو ات اقدس ربوبی ذدر برابر  ائمه اطهار دارند.« رازی

 :فرموداسالم 

تُ  َما» َفت   َحقَّ  کَعَرف  ر  تُ  َما وَ  کَمع  َباَدت ک َحقَّ  کَعَبد   «ع 

 یقالتحق ، باب و337، ص 9، ج حسن ،یمصطفو: سندهینو، یمالکر القرآن لماتک یف قیالتحق

 فرماید:نویسد که حضرت میدر یکی از تعابیر خود می «عالمه مجلسی»

َب َرار   َحَسَناُت » ب   َئاُت یَس  األ   «ینال ُمَقرَّ

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

 16 ، ح205 ص

کسی وقتی  همچنانکه وارد شده است: برای ما حسنه استبوسیم مان را میفرزندمن و شما زمانی که چه بسا 

را که فرزند همین اندازه  ینمعصوم . ولیدهدمیبه او  اتیحسنبوسد خدای عالم برای هر بوسه را می فرزندش

 انرا برای خودشمقدار همین  . لذادنکنتوجه میفرزند خود د و به نشوم غافل میاز خدای عال، دنبوسمی

 !شاید از آن باب باشد .دنکناستغفار می به همین خاطر و داننداحساس غفلت می

 پرسش:

برای این  واقعا   دو هفته یک بار .شوداین جلسه هر هفته برگزار دارد  اگر امکان .با عرض سالم :گفتند یبزرگوار

 .مباحث مهم کم است

 قزوینی: آیت هللا دکتر حسینی



 !!تعطیل نشود هم دعا کنند که این دو هفته یک بار دوستانجواب بدهم خواهم من می

 پرسش:

آیا ایشان خطایی کرده یا به سؤال دارم؛  «سید کمال حیدری»در مورد این بزرگوار سؤال هم داشتند و پرسیدند: 

 د!!"انههای من را تقطیع کردصوت" :گویدایشان می ؟!ایشان تهمت زده شده است

 :قزوینی حسینی دکتر هللا آیت

من تا  .سه چهار ساعت با ایشان بودیم و حدود تشریف آوردند «والیتجهانی شبکه »به دفتر ما در ایشان روزی 

برنامه  «کوثرالشبکه » حدود چهار سال قبل بود ایشان در یبا  تقر ، اماای نگفتمایشان هیچ جمله نسبت بهحال  به

 .داشتند

قضیه خیلی حاد و دلیل آن هم این است که کنم می لنقرا  بنده این قضیهاولین بار است که  ه باشیددقت داشت

 اتیلیاسرائشیعه مملو  یهاکتابتراث شیعه و اینکه ایشان در رابطه با  که مجبور به نقل آن هستیم. شده است

تعابیر  بزرگان سیستانی و دیگرمی العظآیت هللا  ،نجف در مورد حوزه علمیههمچنین  مطالبی بیان کرد.است 

 .ندمطرح کردتندی  بسیار

بسیار ناراحت و عصبانی ایشان دیدیم  و مکارم شیرازی رسیدیمالعظمی  خدمت آیت هللا کهشب عید فطر بود 

وحید العظمی و آیت هللا گلپایگانی صافی العظمی آیت هللا  به همراه داریم که فردا قصدما  ند:گفتو  است

 بدهیم. «سید کمال حیدری»ای علیه یانیهبخراسانی 

کالغ چهل یک کالغ معروف به قول گاهی اوقات  از شما داشته باشم.حاج آقا اجازه دهید خواهشی  :گفتمبنده 

را  دشمنی کند باید عدالتبا دشمن خود هم خواهد میآدم زمانی که حاد است.  اعرابمیان  مخصوصا   ؛شودمی

 فرماید:میخداوند متعال کند.  رعایت



َمنَّ ی ال )وَ  ر  م   َشَنآنُ  م  کج  ُلوا( َأالَّ  یَعل َقو  د   َتع 

 شاند.کن عدالت کتر گناه به را شما یتیجمع با یدشمن د،یده یگواه عدالت یرو از و

 8(: آیه 5سوره مائده )

و لعه کنید خودتان مطا ،عین فرمایش ایشان را پیاده کنم خدمتتان بدهممن دهید حاج آقا اجازه  :گفتمبنده 

مطالب به شرط اینکه صبح ساعت هشت قبول است : ندگفتایشان  مختار هستید. بعد از آن هر تصمیمی گرفتید

 به من بدهید.او را 

خدمت ایشان دادیم. و  ه کردندبلاقمو تایپ تا صبح ساعت هشت مطالب را  هاآن. را جمع کردیم ما دوستان

مقام دفتر  ای از آن را بهنسخه . همچنینسبحانی هم بفرستیدت هللا خدمت آیمطالب را که  دستور دادندایشان 

 در قم هم بفرستید. معظم رهبری

ما مهمان مقام معظم  فردا" ند:گفت و ایشان از مشهد زنگ زدند برنامه داشتم برای سپاهارومیه  من درزمانی که 

برایم های او را صحبتشود میاگر  است. یادم رفتهرا « سید کمال حیدری»های و صحبت رهبری هستیم

 "م.دهفردا خدمت ایشان بتا بفرستید 

: گفتندو . دو روز بعد آیت هللا مکارم شیرازی تلفن کردند نندفکس کبالفاصله با قم تماس گرفتیم که فایل را ما 

جناب آقا ت حضر .خواندند آخرو ایشان از اول تا  ماین مطالب را داد ،رهبری بودیم ما دیروز مهمان مقام معظم

در حق ندارد ایشان به هیچ وجه حتی یک ثانیه " :به ایشان فرمودند و را صدا زدند «گلپایگانی یمحمد»آقای 

 ."باشد برنامه داشتهاسالمی های جمهوری رسانه

آیت هللا العظمی سر  پشت او در حال حاضر .کردند را قطعهای ایشان برنامه بعد از دستور مقام معظم رهبری

 شود.حذف « شبکه کوثر» های من دربرنامهزند که ایشان باعث شد خیلی حرف میشیرازی  مکارم



 از جمله به علما و بزرگان دارد نسبت خاصی نگاهاین بنده خدا که آمده بود دیدم  زمانی که به دفتر بندهالبته 

 خ شد.ایشان را شنیدم موی بدنم سی یهاصحبت . زمانی کهددار «شیخ طوسی»به  خاصینگاه 

 ایشان هایحرف وهابیتقبول دارم که البته  ؛بحث تقطیع هم نیست و تند دارد خیلی ایشان یک سری مطالب

تقطیع  آن شود هشت موردها پخش میکه در شبکههای او از صحبتده مورد از میان  .خیلی تقطیع کردند را

از آیات و  او های غلطبرداشت آن همرد سه مو یادو  ند، امارا تقطیع کرد های ایشانصحبتاول و آخر  است.

 .استروایات 

سه  یادو  !! بعدرابطه با اثبات حضرت مهدی نداریم ما یک حدیث صحیح در که کندمیادعا یک جلسه  ایشان در

 کند و انسانمی رد با قاطعیترا ادله تمام یک ساعت حدود در یک جلسه  ، اماکندنقد میاین ادعا را جلسه 

 همین است. های ایشانصحبت و معتقد است واقعا   زندکه می ییهاحرفاو به  کندمیتصور 

 نسبت به عصمت ائمه)ارواحنا له الفداه(، نسبت به ولیعصر  بیان ایشان ولحن  شاید کند لخواهد نقوقتی میاو 

 !!باشدده برابر تندتر از وهابیت  مراجع عظام تقلیدو  اطهار )علیهم السالم(

مراجع  .نصیحت کردم ، با ایشان صحبت کردم و ایشان رامن چندین بار ایشان را خواستم :م گفتندآیت هللا مکار

 .نظر خاصی دارندایشان  ظاهرا   هم همین کار را انجام دادند، اما دیگر

را به طرف کنیم که بعضی از علمایی که فکر صحیحی ندارند  نباید کاریما  :گوییمبه دوستمان میالبته ما 

 بروند. به آن سمت هاآنما باعث نشویم که هل بدهیم تا به آن سمت کشیده شوند.  وهابیت

به عنوان مرجع شیعه یعنی  است. سنی شده «سید کمال حیدری»ه ک کننداعالم می علنا  وهابی  یهاشبکهالبته 

 کند.های سنی تلقی میهایش را عبارترتچون عبا ،دنکنینماز او تعبیر 

 پرسش:



« نهج البالغه»از کتاب  216خطبه  در رابطه باکنم. این عزیزمان توضیحی مطرح میال آخر ؤسنوان سؤالی به ع

 فرماید:خواستند که می

ن  » ُت  یَفإ  س   یف   لَس  ق   ینَف  ئَ  َأن   ب َفو  ط  ن   کَذل   آَمنُ  اَل  وَ  ُأخ  ل   م  ع  الَّ  یف  ن   اللَّهُ  یف  یک َأن   إ  س   م  لَ  ُهوَ  َما یَنف   کَأم 

ن   ب ه    «یم 

 از من به هیکسکخداوند ) هک آن مگر ،دانمینم باشم منیا آن از و نمک اشتباه هک آن از برتر را خود رایز

 .دیفرما حفظ مرا (است تر کمال خودم

، خ 335، ص یصبح صالح،: مصحح/  ، محققینحس بن محمد ،یالرض فیشر: سندهیالبالغة، نو نهج

 ینبصف خطبها ع له خطبة من و 216

نیستم  من باالتر از" کنند که امیرالمؤمنین فرموده است:و ادعا می کندمی را حذف «اللَّهُ  یف  یک»آقایان  ی ازبعض

 شریفه: آیه درما است که  آناین کار همانند  !!"نقد کنیدمرا بیایید  .کنمکه خطا 

َسل نا ما )وَ  ن   َأر  ل   م  ن   کَقب  ن   یف   طانُ یالشَّ  یَأل قَ  یَتَمنَّ  إ ذا إ الَّ  ینَب   ال وَ  َرُسول   م  هُأم   (یت 

 شیپ یبرا یطرح و) کردیم آرزو گاه هر هکنیا مگر مینفرستاد تو از شیپ را یامبریپ و رسول چیه ما

 .کردیم آن در یالقائات طانیش( ریختیم خود یاله اهداف برد

ن  »عبارت  ل ک م   ی)َأل قَ کنند بیان میآنچه  ءنبیاتمام ا حذف کنیدمین فراز را اگر شما هحذف کنیم. را  «َقب 

ن   یف   طانُ یالشَّ  ه(یُأم   فرماید:، اما ذیل روایت میدهدمعنا می ت 

 (یات هآ اللَّهُ  مُ کح  ی ُثمَّ  طانُ یالشَّ  یل ق  ی ما اللَّهُ  ن َسُخ ی)فَ 

 .بخشیدیم امکاستح را خود اتیآ سپس بردیم انیم از را طانیش القائات خداوند اما



 52: آیه (22سوره حج )

 فرماید:خداوند متعال در آیه دیگری می

نَّما )ُقل   لُ  بََشر   َأنَا إ  ث  (کم   م 

 .شودیم یوح من به( هک است نیا ازمیامت) شما همچون هستم یبشر فقط من بگو

 110(: آیه 18سوره کهف )

 را هم دارد!« إ لَیّ  یوحی»ولی در ادامه آیه 

ن   اللَّهُ  یف  یک َأن   إ الَّ »: فرمایدمیمنین ؤامیرالم س   م  لَ  ُهوَ  َما یَنف  ن   ب ه   کَأم  آن را فراموش اما آقایان وهابی  «یم 

 .ندکنمی

شرکت  شبیری زنجانی العظمی نماز جماعت آیت هللادر ها صبح ،اوایلدر  معموال   «عبدهللا نوری»جناب آقای 

 .نشستیمجا می یک معموال  ما  کردند ومی

فرماید من فراتر از این نیستم که می منینؤامیرالم" :گفتو تعبیری داشت  شانهایییکی از سخنرانایشان در 

نگهبان و خبرگان شورای مکشوف ولی فقیه تکلیف  کنمگوید من خطا میمیامیرالمؤمنین وقتی  .خطا کنم

 !!"رهبری مشخص است

دارید و جناحی  واگر بحث نظری شما طلبه حوزه و فاضل هستید. شما  !بزرگوار« نوری»جناب آقای  :گفتمبنده 

 بدهیدفحش هم اگر  .است یفضای آزادو اْلن هم  آزاد هستید . شمااختالف دارید بیایید حرفتان را بزنیدبا هم 

 شکنید؟کاسه و کوزه را سر معصوم میچرا اما  توانید،می



 !!کنیدتوجه نمیمطالب  اینبه چرا  که کنممن از شما تعجب می «قزوینی»آقای گفت: ناراحتی او با حالت 

ُت » فرماید:میامیرالمؤمنین خود  س   یف   َلس  ق   یَنف  ئ َأن   ب َفو  ط   !!«ُأخ 

ُت » عزیزم :گفتمبنده  س   یف   َلس  ق   یَنف  ئ َأن   ب َفو  ط  الَّ »، اما خواندی را« ُأخ  ن   اللَّهُ  یف  یک َأن   إ  س   م  لَ  ُهوَ  َما یَنف   ب ه   کَأم 

ن   خداوند  ؟!تبعیت کنیم یشاناز ا باید چرا ما و هم مثل ماست اکرم مبرغپی ا این وجودب؟! نخواندیدرا  «یم 

نَّمامتعال فرمود:  لُ  َبَشر   َأَنا )إ  ث  (کم  لَ  یوحی)اما بعد از آن  م  دیگر سرش را پایین انداخت فرمودند. ایشان  هم (یإ 

 حرفی نزد. و

اکرم مبر غپی اطهار و ائمه کنندادعا میکنند. مثال  یبیان م یک بخشی از کالم معصوم را معموال   این آقایان

 فرماید:و میدستور داده  کریم به مشورت قرآن .کردندمشورت می

ُهم   )وَ  ر  ر ( یف   شاو  َم   األ 

 .کن مشورت هاآن با ارهاک در و

 اما:

ذا َت  )َفإ   (اللَّه یَعلَ  ل  کَفَتوَ  َعَزم 

 .کن لکتو خدا بر( و باش قاطع) یگرفت میتصم هک یهنگام اما

 159(: آیه 3سوره آل عمران )

کاری طبق خواسته صالح نبود  ؛ زیرادادانجام میرا  ف آنمخال ، اماکردمشورت می صحابهبارها با  پیغمبر اکرم

 انجام بدهد. هاآن



" ؟کنیدینمچرا با ما مشورت " :گفتندمیکردند و به حضرت امیرالمؤمنین اعتراض می «زبیر»و  «طلحه»

مشورت با  چیزی که برای من یقین و قطعی است و به صالح امت است نیازی بهحضرت در جواب فرمودند: 

 خواهم کرد. شما مشورت بااست نیاز  به مشورت با شما جایی دیدم کهدر شما ندارم. اگر 

دعاها به  قطعا   شاءهللااناجازه بدهید چندین دعا کنیم. این جلسات به نام نامی اهلبیت )علیهم السالم( است و 

 رسد.اجابت می

دهیم به آبروی حضرت صدیقه طاهره )سالم هللا علیها( فرج موالی ما امام زمان را نزدیک خدایا تو را قسم می

 ضرت بقیة هللا األعظم متصل بفرما.بگردان. خدایا انقالب ما را به انقالب جهانی ح

خاص و از سربازان فداکار حضرت ولی عصر )ارواحنا له خدایا به آبروی حضرت صدیقه طاهره ما را از اعوان 

 الفداه( قرار بده.

های خدایا به آبروی حضرت فاطمه زهرا رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. خدایا گرفتاران مورد نظر و گرفتاری

حوائج همه  مدنظر به حق حضرت فاطمه زهرا برطرف بگردان. خدایا بر بیماران ما لباس عافیت بپوشان. خدایا

 ما برآورده نما. خدایا دعاهای ما را به اجابت برسان.

 خدایا خدمتگزاران به اسالم و قرآن در هر لباس و منصبی هستند باالخص مقام معظم رهبری موفق و مؤید بدار.

 هدیه به ارواح پاک انبیاء، اولیاء، شهدا، صدیقین، صالحین باألخص ذوی الحقوقین و امام راحل صلوات.

 السالم علیکم و رحمة هللا و برکاتهو


