
 میبسم هللا الرحمن الرح

 11/11/89تاریخ: 

 ؟!نیست غلو ائمه، حق در رجب، ماه دعای از فراز این آیا موضوع:

 (پاسخ به شبهات مهدویت، پردیسان)

 فهرست موضوعات سخنرانی:

 !«غریق دعای» پیرامون توضیحی

 امام معرفت گرو در فقط خداوند، معرفت

 !است سوار اآلغ خدای توحید اهلبیت، کانال از غیر توحید

 !«شفتی سید مرحوم» از عجیب حالی شرح

 است؟ استبداد بر دلیل( السالم علیهم) اطهار ائمه به نسبت نصوجود  آیا

 ؟!نیست غلو ائمه، حق در رجب، ماه دعای از فراز این آیا

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

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

 الذی هدانا لهذا و ما کّنا لنهتدی لوال أن هدانا هللا



ادت مظلومانه حضرت صدیقه به ویژه نعمت والیت سپاس می گوییم و ایام شه یشهانعمتخدا را بر تمام 

طاهره فاطمه زهرا )سالم هللا علیها( را به پیشگاه مقدس موالیمان حضرت بقیة هللا األعظم )ارواحنا لتراب مقدمه 

الفداء( و همه عالقه مندان و شیفتگان و دلباختگان اهلبیت عصمت و طهارت و شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض 

 .کنمیم

فرج موفور السرور موالیمان حضرت  ،پاداش ما را در این مصائب دهمیمبانوی دوسرا سوگند  خدا را به آبروی این

 بقیة هللا األعظم )ارواحنا لتراب مقدمه الفداء( قرار بدهد، ان شاءهللا.

ما در جلسات گذشته سؤاالتی از ناحیه شما عزیزان داشتیم که بنده آنها را امروز غروب دسته بندی کردم. سؤاالت 

 روی سه محور بود. مدتا  ع

مراد از این  «یأتی بدین جدید و سیف جدید» قضیه؛اینکه شبهات مهدویت است همانند پیرامون اکثر سؤاالت 

 یک سری سؤاالتی بود که عزیزان داشتند.  و... چیست؟ خروج سفیانی، فلسفه غیبت و عالئم ظهور عبارت

 !بود «احمد اسرائیل» ترروشنیا به عبارت « احمد اسماعیل»یا « احمد الحسن»مربوط به هم یک سری از سؤاالت 

 در جمع شما عزیزان صحبت کردیم! مفصل« احمد اسرائیل»ما در رابطه با 

. یک سری سؤااالت در رابطه با شده استامامت مطرح  اصل همچنین یک سری سؤاالتی است که در رابطه با بحث

 :خوانیمیمزیارت رجبیه است که ما 

 «یِدکبِ  َرْتُقَها وَ  هافتق کَخْلقُ  وَ  کِعَبادُ  َأَنُهمْ  ِإاَل  َنَهایبَ  وَ  کنَ یبَ  ْرَق فَ  اَل »

 أول یف الدعوات من رهکنذ مایف ، فصل646، ص 2، ج یموس بن یعل طاووس، ابن: سندهیاألعمال، نو إقبال

 منه ومی لک و رجب من ومی



غلو نیست؟ آیا نص بر ائمه اطهار در حق ائمه )علیهم السالم(  که آیا این دعاها کردیددر مورد امثال این دعاها سؤال 

 )علیهم السالم( مساوی با استبداد نیست؟

امامت و والیت و  یهابحثشبهات و انکارها همه مربوط به توحید است. ما به جای پرداختن به یا اینکه گفتید: "

 "مهدویت باید به سراغ توحید برویم.

که عزیزان لطف کرده بودند مرقوم فرموده بودند. حال اگر بتوانیم برخی از این سؤاالت را  نمونه سؤاالتی بود هاینا

اگر عمر باقی بود و توفیق داشتیم در جلسات بعد هم برای پاسخ به این سؤاالت در  و دهیمیمهمین امشب پاسخ 

 خدمت عزیزان هستیم.

 «!دعای غریق»توضیحی پیرامون 

بحث  ،است. در دعای غریق «غریق»دند که علت اینکه ما باید به توحید بپردازیم، دعای این عزیزمان دلیل آورده بو

 معرفت امام نیست. حتی معرفت امام هم ناشی از معرفت به خدای پاک است. ،معرفت هللا مطرح است و مشکل

 «مضطر»مساوی با کلمه  «یقغر»کلمه  غالبا  کاری با آن نداریم.  ،ارد یا ندارددر مورد اینکه دعای غریق سند د اوال  

 است. دعای غریق به معنای دعای مضطر است؛ کسی که دستش از همه جا بریده است. همانند آیه شریفه:

وء( ِشُف یک وَ  َدعاهُ  ِإذا اْلُمْضَطرَ  ُب یجِ ی )َأَمنْ   السُّ

 .سازدیم برطرف را یگرفتار و کندیم اجابت را مضطر یدعا هک یسک ای

 62ه (: آی22سوره نمل )



این قضیه نقل شده است. در کتاب  286صفحه  2جلد « کافی»ما روایات متعدد در این زمینه داریم. در کتاب 

این روایت آمده  158صفحه « غیبة النعمانی»یا در کتاب  151صفحه  2جلد « شیخ صدوق»اثر « کمال الدین»

 است.

 آمده است: ی از کتب اهل سنتدر روایتاهل سنت هم این دعا را در منابع خود دارند. به عنوان مثال 

 «الغريق دعاء دعاء من إال فيه ينجو ال زمان عليكم يأتي»

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

، ص 1عطا، ج  القادر عبد مصطفی: تحقیق األولی،: الطبعة م، 1881 - هـ 1411 - بیروت - العلمیة الکتب

 1968، ح 692

کسی که در حال غرق است و دستش از همه جا یعنی در اینجا معین نشده است که مراد از دعای غریق چیست. 

آخر  یهافتنهچنین دعا نکند، از ست که در آخر الزمان اگر کسی اینبریده و حالت اضطرار دارد. در این روایت آمده ا

 .کندینمالزمان نجات پیدا 

در روایت دیگر از امام حسن عسکری داریم که در فتنه آخرالزمان دعا کنید، همانند مادری که تنها فرزندش را 

 . کندیمو با اضطرار دعا  کندیمو گریه  نالدیمو  سوزندیم. او تنها چشم امیدش به خداست و اندکردهجواب 

ین چنین دعا نکنید، دوران غیبت مسیر طبیعی خودش را طی اگر ا برای فرج ولی عصر این چنین دعا کنید.فرمود 

و تعجیل در فرج  رساندیم. اگر این چنین برای فرج حضرت مهدی دعا کنید، خداوند فرج حضرت مهدی را کندیم

 .کندیم



همانگونه که خداوند فرج حضرت موسی را به برکت دعای زنی از بنی اسرائیل نزدیک کرد. زنی در کاخ فرعون 

او را با شالق زدند و  هاشرطهزمین نشست، اما  او بر درد زایمان گرفت. هاپلهکه در وسط  بردیمت و گل باال خش

گفتند که اینجا جای کار است جای زایمان نیست. قلب این زن شکست و عرضه داشت: خدایا تا کی ما در غیبت 

 حضرت موسی این چنین زجر و شکنجه تحمل کنیم!

 هفتاد سال فرج حضرت موسی را نزدیک کرد و برای نجات بنی اسرائیل آمد. ،برکت دعای این زن خداوند متعال به

که از  نویسدیم 151جلد دوم صفحه  «کمال الدین»در کتاب « مرحوم صدوق»هم هست که  هاعبارتبعضی از 

 :فرمایدیمکه : ما چطور دعا کنیم؟ حضرت مصداقی برای دعای غریق معین کرده است کنندیمحضرت سؤال 

ْت  اْلُقُلوِب  ُمَقلَِّب  ای مُ یَرحِ  ای َرْحَمانُ  ای الَلهُ  ای»  «یِنکدِ  یَعلَ  یَقْلبِ  َثبِّ

عزیزمان تصور کردند که این دین مساوی با توحید است، در حالی که چنین نیست. دین مساوی با توحید و نبوت و 

 خدایا ما را بر دینت ثابت قدم کن! لذا می گوئیم .نامیمیمشریعت نبوی را دین  ما تماممعاد و امامت و نماز است. 

 ما می گوییم: گویدیمالبته عزیزان این نکته را هم دقت کنند که راوی 

 «اأْلَْبَصار وَ  اْلُقُلوِب  ُمَقلَِّب  ای»

 حضرت فرمودند: 

ْت  اْلُقُلوِب  ُمَقلَِّب  َيا لَكَ  َأُقولُ  َكَما لْ قُ  لَِكنْ  وَ  اأْلَْبَصارِ  وَ  اْلُقُلوِب  ُمَقلُِّب  َجلَ  وَ  َعزَ  الَلهَ  ِإنَ »   «ِديِنك َعلَى َقْلِبي َثبِّ

 .بگویید را گویم می من آنچه اما هست، هم «اأْلَْبَصار وَ  اْلُقُلوِب  ُمَقلُِّب » خداوند



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

 51، ح 152

. حضرت رسدیماست که خدمت امام صادق )علیه السالم( « ابوبصیر اسدی مکفوف»راوی اگر اشتباه نکنم 

و خداوند دعای او را لبیک  رسدیمبگوید، دعایش به اجابت « یا رب»: هرکسی بعد از نماز ده مرتبه فرمایدیم

 .گویدیم

: خانه را از فرمایدیمپانزده مورد بگوییم چه اشکالی دارد؟ حضرت : اگر به جای ده مورد، ما داردیمراوی عرضه 

 که رسیدی را بَکن. یانقطه: حال خاک فرمایدیم. راوی قدم می زند. حضرت خطی که من کشیدم قدم بزن

نجا دّری در زیر خاک بوده است. حضرت فرمود: قدم یازدهم را هم بَکن. او آ بیندیمراوی خاک آنجا را برمی دارد و 

را هم کند و دید هیچ چیزی نیست. حضرت فرمود: قدم نهم را هم بَکن. او آنجا را هم کند و هیچ چیزی مشاهده 

 نکرد.

همان چیزی  یقا  دقرمز و رموزی دارد. شما از خودتان اجتهاد نکنید و  ،کنیمیمذکر حضرت فرمود: اینکه ما عددی را 

 که ما می گوییم: گویدیمراوی  که ما می گوییم را بگویید. در این روایت هم

ْت  اأْلَْبَصارِ  وَ  اْلُقُلوِب  ُمَقلَِّب  ای»  «کنِ یدِ  یَعلَ  یَقْلبِ  َثبِّ

 :فرمایدیمحضرت 

ْت  اْلُقُلوِب  ُمَقلَِّب  ای کلَ  َأُقولُ  َماک ُقلْ  نْ کلَ  وَ  اأْلَْبَصارِ  وَ  اْلُقُلوِب  ُمَقلُِّب  َجلَ  وَ  َعزَ  الَلهَ  ِإنَ »  «یِنکدِ  یلَ عَ  یَقْلبِ  َثبِّ



، ص 2بر، ج کا یعل ،یغفار: مصحح/  ، محققیعل بن محمد ه،یبابو ابن: سندهیالنعمة، نو تمام و نیالد مالک

 51، ح 152

بنابراین فرمایش ائمه اطهار از این جهت . : آنچه من می گویم بگو، نه اضافه کن و نه کم کنفرمایدیمحضرت 

 است.

 ماممعرفت ا ، فقط در گرووندمعرفت خدا

عزیزمان تصور کردند که بحث توحید با امامت منافات دارد؛ ما باید امامت را رها کنیم، از توحید شروع کنیم و جلوتر 

 بیاییم.

که  یر زیبایی از امام صادق نقل کردهتعب« علل الشرایع»در کتاب « مرحوم شیخ صدوق»حال آنکه مشاهده کنید 

 رمود:امام حسین )علیه السالم( به اصحاب خود ف

 «ِسَواهُ  َمنْ  ِعَباَدةِ  َعنْ  ِبِعَباَدِتهِ  اْسَتْغَنْوا َعَبُدوهُ  َفِإَذا َعَبُدوهُ  َعَرُفوهُ  َفِإَذا ْعِرُفوهُ یلِ  ِإاَل  اْلِعَبادَ  َخلََق  َما»

 مضمون این روایت این است که خداوند عالم خالئق را برای معرفتش خلق کرده است؛

 «الَلهِ  َمْعِرَفةُ  َفَما یُأمِّ  وَ  َأْنَت  یِبأَبِ  الَلهِ  ُسولِ رَ  اْبنَ  ای َرُجل   لَهُ  َفَقالَ »

 مردی گفت: یابن رسول هللا! پدر و مادرم فدایتان. معرفت هللا چیست؟

 «َطاَعُته ِهمْ یَعلَ  ِجُب ی یاَلذِ  ِإَماَمُهمُ  َزَمان   لِّ ک َأْهلِ  َمْعِرَفةُ  َقالَ »

 واجب است. حضرت فرمود: معرفت امام زمان که اطاعت از او



 1، ح 8، ص 1، ج یعل بن محمد ه،یبابو ابن: سندهی، نوالشرائع علل

 :خوانیمیمزیارت جامعه کبیره ما در 

 «ِبکم َبَدأَ  الَلهَ  َأَرادَ  َمنْ »

 به طرف خداوند برود، باید از شما آغاز کند. خواهدیمهرکسی 

 ،یاعلم: مصحح/  محقق ،یتق مدمح بن باقر محمد ،یمجلس: سندهینو ،الجنان مفتاح -المعاد زاد

 عشر یالحاد الباب ،288 ص ،ینعالءالد

این عبارت « خ طوسیشی»این عبارت را خیلی مفصل آورده است، « من ال یحضره الفقیه»در کتاب « شیخ صدوق»

 هیچ مشکلی ندارد.هم را آورده است و سندا 

 آمده است:( وارد شده است. در آنجا در زیارت مطلقه امام حسین )علیه السالم« کافی»بازهم در کتاب 

 « َشاءُ ی َما ْمُحوی مْ کبِ  وَ  الَلهُ  ْخِتمُ ی مْ کبِ  وَ  الَلهُ  َفَتَح  مْ کبِ »

 :فرمایدیمتا آخر که 

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

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

 2، ح 526



راهی نیست. امام  ،خالصه اگر کسی بخواهد به طرف خداوند برود، جز معرفة اإلمام و کسب معرفة هللا از طریق امام

 :فرمایدیمو شخص همراه او است یکی از بزرگان اهل سنت که « سلمة بن کهیل»صادق به 

 «یتاْلبَ  َأْهلَ  ِعْنِدنَا ِمنْ  َخَرَج  ئا  یَش  ِإاَل  حا  یَصحِ  ِعْلما   َتِجَدا لَنْ  َغْربا   َأوْ  َشْرقا  »

 .یابیدینماگر شرق و غرب عالم را هم زیر پا بگذارید، علم صحیح شریعت را جز از نزد ما 

 بن محمد ،یطوس: مصحح/  عمر، محقق بن محمد ،یشک: سندهی، نوالرجال معرفة اریإخت -یشکال رجال

 168، ح 218، ص حسن ،یمصطفو/  الحسن

  !توحید خدای اآلغ سوار استاهلبیت،  کانال از غیر توحید

نتیجه معرفة هللا که از کانال اهلبیت نباشد، خدای االغ سوار است که هرشب نیمه شب سوار بر االغ از باال به پایین 

 .خرندیماهان بندگان را و گن دزنیمو همانند دست فروشان دوره گرد صدا  آیدیم

باالی پشت بام  هاشب ،که در بغداد بعضی از آقایان اهل سنت نویسدیم« اإلفصاح»در کتاب « مرحوم شیخ مفید»

 تا اگر خداوند عالم با االغ خود آمد، در پشت بام آنها اجالل نزول کند و برکتش بیشتر باشد! ریزندیمیونجه و کاه 

، اما به قدری وزنش نشیندیم: خداوند عالم روی عرش گویدیمخداوند را تعریف کند،  دخواهیموقتی « ابن تیمیه»

سوار یک بچه شتر شوند  خواهندیم، همانطور که وقتی تازه کندیمو فریاد  کشدیمسنگین است که عرش زوزه 

 ، عرش هم ناله می کند.کندیمناله 



اهد به عظمت خداوند متعال پی ببرد، بداند خداوند وقتی : نکته مهم اینجاست که اگر کسی بخوگویدیماو سپس 

از  از هر طرف چهار انگشت تا یک وجب بدن خداوند از عرش بیرون است. اگر چنین نباشد نشیندیمروی عرش 

 کجا به عظمت خدا پی ببریم؟!!

اهلبیت باشد، توحیدی است  ببینید توحیدی که از کانال اهلبیت ورود پیدا نکند، چنین است. توحیدی که غیر از کانال

 :گویدیمو جهنم  ریزندیمکه در قیامت جهنمیان را به جهنم 

 «دیمز من هل»

 بازهم از خالیق درون من بریز.

 «قط قط قط فتقول هایف قدمه قال أو رجله ضعی یحت»

 : بس، بس، بس!گویدیمو جهنم  گذاردیمتا جایی که خداوند عالم پای خود را داخل آتش جهنم 

 ،1411 - روتیب - یاإلسالم تبکالم: النشر دار ،یالصنعان همام بن الرزاق عبد رکب أبو :المؤلف اسم لمصنف،ا

 21981، ح 421، ص 11، ج یاألعظم الرحمن بیحب: قیتحق ة،یالثان: الطبعة

است. حال این توحید غیر از کانال اهلبیت هم، در چندین جا ذکر شده است. « صحیح بخاری»البته این روایت در 

 این موارد نمونه بود و ما صدها مورد از این قضایا داریم.

و « شیخ صدوق»اثر « کتاب التوحید»را بخوانید، بعد « کتاب التوحید»جلد اول « صحیح بخاری»اگر شما کتاب 

 :مایدفریمامام حسین )علیه السالم(  که را بخوانید متوجه خواهید شد آنچه« کافی»قسمت اول کتاب و « کلینی»

 «َطاَعُته ِهمْ یَعلَ  ِجُب ی یاَلذِ  ِإَماَمُهمُ  َزَمان   لِّ ک َأْهلِ  َمْعِرَفةُ »



 یا:

 «ِبکم َبَدأَ  الَلهَ  َأَرادَ  َمنْ »

غیر اهلبیت مساوی با خدای مجسم و خدای جسم است. چنین خدایی نیاز به  واضح و روشن است. توحیدِ  کامال  

 .عرش، نیاز به االغ و نیاز به حرکت دارد

: من شیعه گویدیماگر خاطر دوستان باشد بنده یک مرتبه در اینجا عرض کردم که یکی از علمای بزرگ سوریه 

 بود که نقل کرده است:« مسلمصحیح »شدم و دلیل شیعه شدن من هم این روایت کتاب 

ْنَيا الَسَماءِ  ِإلَى َوَتَعالَى َتَباَركَ  الَلهُ  َيْنِزلُ  ُثُلَثاهُ  َأوْ  الَلْيلِ  َشْطرُ  َمَضى ِإَذا »  ِمنْ  َهلْ  ُيْعَطى َساِئل   ِمنْ  َهلْ  َفَيُقولُ  الدُّ

ْبُح  َيْنَفِجرَ  َحَتى َلهُ  ُيْغَفرُ  ُمْسَتْغِفر   ِمنْ  َهلْ  َلهُ  ُيْسَتَجاُب  َداع    « الصُّ

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

 259، ح 522، ص 1، ج یالباق عبد فؤاد محمد: قیتحق روت،یب - یالعرب لتراثا

، دومرتبه فرداشب برمی رودیمو به عرش  کندیمخداوند عالم قبل از طلوع فجر بساط خود را جمع می گوید: 

 گردد.

نظریه سابق همانند  : وقتی که من این روایت را دیدم، فکر کردم و با خود گفتم این روایت باگویدیمعالم سوری 

 هفت گانه همانند پوست پیاز روی هم هست، قابل تصور بود. یهاآسمانکه معتقد بود زمین و « بطلمیوسی»نظریه 



، اگر چرخدیمو به دور خورشید  چرخدیمبه دور خود  ت شده است کره زمین کروی شکل است وحال که ثاب

؛ مگر اینکه کره ماندیمو اینجا باقی  شودیمد در کره زمین زندانی الم یک مرتبه روی کره زمین بیاید تا ابخداوند ع

 زمین را نابود کند.

از کره زمین طلوع فجر  یانقطهاز شبانه روز یک  یالحظهوقتی که خداوند بخواهند قبل از طلوع فجر باال برود، هر 

جای دیگر طلوع فجر است. همینطور طلوع است. به عنوان مثال اآلن در این نقطه طلوع فجر است. چند ثانیه بعد در 

 فجر در گردش است.

به دنبال این است که قبل از طلوع فجر باال برود، اما  دائما  طلوع فجر روی کره زمین در گردش است. خداوند متعال 

 باال برود. تواندینمدیگر 

. من توحید خوردینمه درد من فهمیدم خداشناسی و معرفت هللا که برگرفته از تجسیم یهود و نصاری است، ب

 :فرمایدیماهلبیت را خواندم و مشاهده کردم توحیدی که قرآن کریم 

 (ءیَش  ِمْثِلهِ ک َس ی)لَ 

 .یستن یزیچ او همانند

 11(: آیه 42سوره شوری )

 و:

 َأَحد( ُفوا  ک لَهُ  نْ یک َلمْ  )وَ 

 .است نبوده یمانند و هیشب هرگز او یبرا و



 4(: آیه 112سوره اخالص )

 مین است.ه

 «إليكم مردود مثلكم مصنوع مخلوق معانيه أدّق  في بأوهامكم مّيزتموه كّلما »

 و هرچه در ذهنتان از خداوند تصور کنید، به دلیل اینکه چیزی همانند او نیست مخلوق ذهن شماست

 .است آن از فراتر خداوند

مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى،  سنده:بيروت(؛ نوی -خبار األئمة األطهار )ط بحار األنوارالجامعة لدرر أ

 281، ص 66ناشر: دار إحياء التراث العربي، محقق/ مصحح: جمعی از محققان، ج 

هرچه از عظمت خداوند در ذهنتان تصور کنید، مخلوق ذهن شماست. خداوند عالم هم خالق شماست و هم خالق 

 تصورات ذهن شماست.

 (ءیَش  لِّ ک خالُِق  )الَلهُ 

 .است زیچ همه لقخا خداوند

 62(: آیه 18سوره زمر )

بر او اطالق شود، خالق آن چیز  (ءیَش ): "هرچه در دنیا کلمه نویسدیمتعبیری دارد که « مرحوم عالمه طباطبایی»

 خداست." در یکی از دعاها از ائمه اطهار آمده است.



 َحَرکات   االَجسامِ  ِفی َوال َوَرقات   الَشَجرِ  ِفی ال وَ  َغَمرات   َض األَر ِفی ال وَ  َدَورات   الَسماواِت  َفی َلیَس  ِاَنهُ  َالّلُهمَ  »

 فی وَ  ت   داالّ  َعلَیَک  وَ  شاِهدات   َلَک  وَ  عاِرفات   ِبَک  ِهیَ  وَ  ِإالّ  َخَطرات   النُُّفوِس  ِفی َوال لََحظات   الُعُیونِ  ِفی َوال

رات   ُملِکَک   «ُمَتَحیِّ

غیث الصیب، سید علی خان مدنی شیرازی، با مقدمه دکتر احمد دعاهای مستجاب؛ ترجمه الکلم الطیب و ال

 42عابدی، محقق و مترجم: قباد محمدی شیخی، ص 

و ورق درختان  بیندیمشما که  یهاچشمو  گذردیمکه از ذهن شما  ییهالحظه: حتی فرمایدیمدر این دعا حضرت 

 یران و سرگردانند.هم معرفت هللا دارند و هم در عظمت خداوند ح ،کندیمکه حرکت 

 :گویدیمدر یکی از اشعار خود « سعدی»

 هر ورقش دفتری است معرفت کردگار/  برگ درختان سبز در نظر هوشیار

 یا:

 وحده ال شریک له گوید / هر گیاهی که از زمین روید

 !«شفتی سید مرحوم» حالی عجیب از شرح

که یکی از علما و مراجع بزرگ است و « م سید شفتیمرحو». در شرح حال شنویمینمما خیلی این اذکار را  حاال

 کمتر دیدیم.« مرحوم سید شفتی»کتاب اصول مفصلی دارد، جزء مناجاتیان است. ما افرادی همانند 

 و تا اذان صبح همچنان سرگرم عبادت بود. شدیمدر شرح حال او نقل شده است که او نیمه شب مشغول عبادت 



و بغض گلویش را  کردیمحرکت  یشهاشانه ،، از شدت گریهخواندیمصبح  نقل شده است ایشان وقتی نماز

د. کرد تا کلمات نماز را درست ادا کنیمکلمات را چند بار تکرار  کلمات را خوب ادا کند. توانستینمو  گرفتیم

 ایشان به قدری از خوف خداوند گریه کرده بود که پلک چشمانش زخم شده بود.

سبوح قدوس، رب »من شب دیدم از در و دیوار مدرسه صدای  گویدیمت: فالن طلبه روزی شخصی آمد و گف

 .گویدیمدر سجده این ذکر را « مرحوم سید». خیلی تعجب کردم، بیرون آمدم و دیدم آیدیم «المالئکة و الروح

 ،دیوار به تسبیح منقضیه را این چنین نقل کرده است. ایشان گفت: اینکه در و  یاطلبهگفتم: « سید شفتی»من به 

در و  «سبوح قدوس»تسبیح بگوید مهم نیست. مهم این است که این طلبه از کجا چشم برزخی پیدا کرده و صدای 

 دیوار را متوجه شده است.

 است؟ استبداد بر دلیل (السالم علیهم) اطهار ائمه به نسبت نصوجود آیا 

 نص نسبت به ائمه اطهار )علیهم السالم( دلیل بر استبداد نیست؟آیا این است که  پرسیدند عزیزانکه سؤال بعدی 

 ؛ خداوند فرمود:کنیمیمما از این عزیزمان سؤال 

 (ِرسالََته َيْجَعلُ  َحْيُث  َأْعلَمُ  الَلهُ  )ِ

 دهد  قرار كجا را خويش رسالت كه است آگاهتر خداوند

 124(: آیه 6) انعامسوره 

سؤاالتی پاسخ بدهید. آیا رسالت و انتخاب پیغمبر اکرم دست مردم است یا دست  ابتدا شما در رابطه با رسالت به

 :فرمودحال ما کاری به فلسفه بعثت انبیاء نداریم. خداوند است؟ 



 (اْلَحق نِ یدِ  وَ  یِباْلُهد َرُسولَهُ  َأْرَسلَ  یاَلذِ  )ُهوَ 

 فرستاد. حق نیآئ و تیهدا با را رسولش هک است یسک او

 11آیه  (:8سوره توبه )

 یا:

 (ِمْنُهم َرُسوال   نَ ییاأْلُمِّ  یفِ  بََعَث  یاَلذِ  )ُهوَ 

 .یختبرانگ خودشان از یرسول نخوانده درس تیجمع انیم در هک است یسک او

 2(: آیه 62سوره جمعه )

که غالب  ،اه روایتدر بیش از پنج (اْلَحق نِ یدِ  وَ  یِباْلُهد َرُسولَهُ  َأْرَسلَ  یاَلذِ  )ُهوَ : فرمایدیمهمین پیغمبری که 

 را فرموده است.« نصب»روایات هم صحیح است این قضیه 

 تعبیری در این زمینه آمده است. ما این عبارات را شاید از پنجاه روایت آوردیم.« کمال الدین»در کتاب 

 امیرالمؤمنین فرمود:

 «ُخم رِ یِبَغدِ  لِلَناِس  یَفَنَصَبنِ »

 است. پیغمبر اکرم مرا در غدیر خم نصب کرده

 همان پیغمبری که:کدام پیغمبر؟ 

 (ِمْنُهم َرُسوال   نَ ییاأْلُمِّ  یفِ  بََعَث  یاَلذِ  )ُهوَ 



 :فرمایدیمرسول گرامی اسالم در خطبه غدیر در ادامه روایت فوق، 

 «یَفِتیَخلِ  وَ  ییَوِص  وَ  یبَْعدِ  مْ یکفِ  اْلَقاِئمَ  وَ  مْ کِإَمامَ  مْ کلَ  َأْنِصَب  َأنْ  یَأَمَرنِ  الَلهَ  ِإنَ  الَناُس  َهایأَ »

 را نصب کنم. امیفهخلای مردم! خداوند به من امر فرموده است که امام شما و رهبر بعد از خودم و وصی و 

، ص 1بر، ج کا یعل ،یغفار: مصحح/  ، محققیعل بن محمد ه،یبابو ابن: سندهیالنعمة، نو تمام و نیالد مالک

 25، ح 222و  226

ثقه است، وارد شده است که که بنا به نظر آیت هللا العظمی خوئی تمام روات آن « میتفسیر ق»همچنین در کتاب 

 پیغمبر اکرم فرمود:

 «یاِتیَح  یفِ  َعلَما   َلُهمْ  نََصْبُتهُ  وَ »

 علی را من در زمان حیاتم نصب کردم.

 «اَمةیاْلقِ  ْومِ ی یِإلَ  یبَْعدِ  ِمنْ  اأْلَِئَمةُ  ِبهِ  یْقَتدِ ی ِإَماما   وَ  یُأَمتِ  یفِ  یَفتِ یَخلِ  َجَعلُْتهُ  وَ  َطاَعِتهِ  یِإلَ  َدَعْوُتُهمْ  وَ »

، باب 181، ص 1، ج یبط، یجزائر ی، محقق / مصحح: موسویمابراهبن  ی، علیسنده: قمی، نویالقمر یتفس

 121 ةیآ عشرون و مائة یه و ةیمدن المائدة سورة 5

 الَلهَ  ِإنَ »و  «یَنَصَبنِ »، «َنَصْبُتهُ »، «َنَصَب »داریم که کلمه ما بیش از پنجاه روایت از ائمه اطهار و نبی گرامی اسالم 

 در آن وارد شده است. «مْ کلَ  َأْنِصَب  َأنْ  یَأَمَرنِ 

چیز جدیدی را در میان حوزویان ما ارائه کنند،  خواهندیمحال بعضی آقایانی که به سمت وهابیت تمایل دارند یا 

 روات است!خود نداریم و اینها برداشت  «َنصب»ار کلمه که ما نسبت به ائمه اطه کنندیمادعا 



، شما کنندیمان شاءهللا امیدواریم در محکمه عدل الهی، جایی که دشمنان امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( را محاکمه 

 را هم ببینیم که در برابر حرفتان چه پاسخی دارید!

ه داشتیم. من به ایشان گفتم: این که شما ادعا ما با این شخص یک ماه قبل در اصفهان مناظره شش ساعت

حدس من این  و برداشت مننه، ما دلیلی بر نصب نداریم، روایات را دیدید و بررسی کردید؟ او گفت:  کنیمیم

 است.

 کردندیممن گفتم: برداشت و حدس شما همان حدس ابوبکر و عمر بن خطاب است که ادعا 

 «ییبرأ یهاف َأُقولُ »

 م.نفسم بخواهد می گوی هرآنچه هوای

 «َطانِ یالَش  َوِمنَ  یَفِمنِّ  َخَطأ   یک فان»

 اگر آنچه گفتم اشتباه بود از من و شیطان است.

 «الَلهِ  َفِمنَ  َصَوابا   یک وان»

 اگر آنچه گفتم درست بود، از خداست.

 – قرطبة مؤسسة: نشرال دار ،یبانیالش عبدهللا أبو حنبل بن أحمد :المؤلف اسم حنبل، بن أحمد اإلمام مسند

 19491، ح 228، ص 4مصر، ج 

 یاتازهگفتم: حرف شما ادعای « عابدینی». من به آقای اندکردهابوبکر و عمر بن خطاب هردو این ادعا را مطرح 

 !!اندگفتهنیست، بلکه همان حرفی است که ابوبکر و عمر بن خطاب هزار و چهارصد سال قبل 



 غلو نیست!؟ ،، در حق ائمهآیا این فراز از دعای ماه رجب

را عدم از فرقه های باطل علت تأثیر پذیری مردم و بعضی از خواص  توانیمعزیز دیگری سؤال پرسیدند: آیا 

 معرفی صحیح امام معصوم و امامت دانست؟ ایشان سپس دعای:

 «ِعَباُدک َأَنُهمْ  ِإاَل  َنَهایبَ  وَ  کنَ یبَ  َفْرَق  اَل »

 أول یف الدعوات من رهکنذ مایف ، فصل646، ص 2، ج یموسبن  یابن طاووس، عل سنده:یإقبال األعمال، نو

 منه ومی لک و رجب من ومی

 چه معنایی دارد؟ دیگر : اگر این غلو نیست، پس غلورا مطرح کرده و نوشته است

 :اوال  بنده در این زمینه خیلی حرف برای گفتن دارم. 

 «یِدکبِ  َرْتُقَها وَ  هافتق کَخْلقُ  وَ  کِعَبادُ  َنُهمْ أَ  ِإاَل  َنَهایبَ  وَ  کنَ یبَ  َفْرَق  اَل »

در بعضی از دعاها از حضرت ولی عصر )ارواحنا لتراب مقدمه الفداء( است. حال در مورد اینکه این دعا سندا 

 مشکلی دارد یا ندارد، بنده با این قضیه خیلی زیاد کاری ندارم.

که در شرح  آوردیم« معجم رجال الحدیث»( همین دعا را در کتاب آیت هللا العظمی خوئی )رضوان هللا تعالی علیه

 است.« ر بن عبدهللاخی»حال 

مصباح »در کتاب « شیخ طوسی» نقل می کند که« محمد بن عثمان»: این شخص توقیعی از نویسدیمایشان 

 :گویدیم «عبدهللا بن خیر»در اعمال شهر رجب آورده است. آیت هللا العظمی خوئی در مورد « المتهجد

 «الحال مجهول هو»



 بعد می گوید: مجهول الحال است و ما هم فرمایش ایشان را قبول داریم.« ر بن عبدهللاخی» اوال  

 «فیضع اشیع وابن»

 4158، ح 92، ص 9، ج یالخوئ دیالس: سندهیث، نویالحد رجال معجم

علی األقل حسن  و یا ثقه است،« بن عیاشأبان »اما ما این فرمایش ایشان را قبول نداریم. شک و ریبی نیست که 

 است.

فرمایشی دارد. « أبان بن أبی عیاش»حدود سه چهار صفحه در مورد « مستدرک»در کتاب « مرحوم نوری»

 و« الحدیث رجالمستدرکات علم »در کتاب « رحوم نمازیم»، «قاموس الرجال»در کتاب « م تستریمرحو»

در خصوص او مطالبی نقل کرده است. ما ادله متعدد « الرجال یامع فالج»در کتاب « مرحوم شیخ موسی زنجانی»

 داریم.« أبان بن أبی عیاش»سن حال بر وثاقت یا ُح 

داریم که « سلیم بن قیس هاللی»صحت سند کتاب  دراضافه بر اینکه عبارت صریحی از امام باقر )علیه السالم( 

 باشد.« أبان بن أبی عیاش»تنها راوی آن شاید 

مطالبی نقل کرده و خوب و « سلیم بن قیس»رضوان هللا تعالی علیه( هم در بحث آیت هللا العظمی خوئی )البته 

همانند « سلیم بن قیس»نسبت به کتاب  ،هیچ کدام از فقهای معاصر ماجانانه از او دفاع کرده است. من ندیدم 

 آیت هللا العظمی خوئی دفاع کند.

را جواب داده گرفتند « سلیم بن قیس»صفحه تمام اشکاالتی که به کتاب آیت هللا العظمی خوئی در چهار پنج 

را مطرح کرده است" حال آنکه او در آن زمان یا به « محمد بن أبی بکر»که "موضوع است"، "قضیه مثل این است.

 "ائمه اطهار سیزده نفر هستند" و...دنیا نیامده بود و یا دو سه ساله بود. 



محکم آیت هللا العظمی  یهاجوابه تمامی این ادعاها جانانه جواب داده است. بنده هرگاه آیت هللا العظمی خوئی ب

 .برمیم، لذت خوانمیمخوئی را 

به محضر این بزرگواران باید عرض کنیم. البته خود بزرگواران به ما یاد دادند که در کلمات ما مناقشه  یانکتهالبته 

 دو طریق است؛« سلیم»شیخ به کتاب  : طریقنویسدیمکنید. ایشان در انتها 

 سنديه بكال قيس بن سليم كتاب إلى الشيخ فطريق كان كيفما... طريقين سليم كتاب إلى للشيخ أن»

 «ضعيف

 الموسوي القاسم أبو السيد العلمية الحوزات زعيم األكبر لالمام الرواة؛ طبقات وتفصيل الحديث رجال معجم

 211، ص 8ج  م؛ 1882 - ه 1411 السنة ومزيدة، منقحة طبعة لخامسة،ا الطبعة الشريف، سره قدس الخوئي

 212و 

 :داریمیمعرضه و خدمت این بزرگوار  دهیمیم، آن را طوطیای چشممان قرار بوسیمیمما خاک قبر این بزرگوار را 

دیگر صحیح  دو طریق. دو طریق اگر ضعیف هست، دو طریق چهار طریق داریم، نه« سلیم بن قیس»ما برای کتاب 

 است.

این است که اگر یک روایت ضعیف از سه جناب آقای خوئی شما اگر چهار طریق هم ضعیف باشد، مبنای  :یا  ثان

فقهی خود  یهاکتابشما در تجاوز کرد، مستفیض است و روایت مستفیض هم احتیاج به بررسی سندی ندارد. 

 چندین مورد فرمودید:

 «مستفيضة أنها إال السند، ضعيفة كلها نتكا وإن الروايات من تقدم ما إن »

 به دلیل اینکه روایت مستفیض است، ما نیاز به بررسی سندی نداریم.



 الموسوي القاسم أبو السيد العلمية الحوزات زعيم األكبر لالمام الرواة؛ طبقات وتفصيل الحديث رجال معجم

 111، ص 14م؛ ج  1882 - ه 1411 السنة ومزيدة، منقحة طبعة الخامسة، الطبعة الشريف، سره قدس الخوئي

داشته باشند. همین آیت هللا العظمی خوئی در « سلیم بن قیس»بنده خواستم عزیزان این نکته را در رابطه با کتاب 

 به آن تعلیقه زده است.هم « شیخ جواد تبریزی»که « صراط النجاة»خود به نام  یهاکتابیکی از آخرین 

 :از آقای خوئی می پرسند 881 سؤال 119صفحه  1جلد  در

 «؟(کعباد أنهم إال نهایوب کنیب فرق ال) یومیال رجب دعاء یف الواردة العبارة یمعن ما»

 :نویسدیمایشان در جواب 

 «کبإذن ونکال یف منهم التصرف حد نفوذ یإل مالکال مرتبة یف بلوغهم مع أنهم یإل ریتش هالعل»

 .کنندیمکه در تمام هستی به اذن خداوند تصرف  در مرتبه کمال به جایی رسیدند هاآن

 « مربوبون لک ألنهم کل مقهورون فهم»

 همگی مربوب تو هستند. هاآنهمگی مقهور تو هستند.  هاآن

 «تشاء بما همیف کتیومش کإرادت دون لهم لةیح ال»

 جز اراده و مشیت تو آنها اراده و مشیتی ندارند.

 «العالم وهللا»



 القاسم أبو السيد والمجتهدين الفقهاء أستاذ العظمى هللا آية لسماحة االستفتاءات؛ أجوبة في النجاة صراط

 جواد الشيخ الميرزا العظمى، هللا آية لسماحة وملحق تعليقات مع ؛( سره قدس)  الخوئي الموسوي

 881، ح 119، ص 1ج ، التبريزي

م( تعبیر زیبایی دارد که تقاضا دارم عزیزان به آن دقت والیت تکوینی ائمه اطهار )علیهم السالهمین بزرگوار در بحث 

 :نویسدیم «مصباح الفقاهة»کنند. ایشان در کتاب 

 «المخلوق بأجمعهم یعل تهمیوال یف شبهة ال أنه فالظاهر»

 نیست. یاشبههظاهر قضیه این است که در والیت ائمه اطهار بر جمیع مخلوقات هیچ 

یعنی نه بر بشر فقط! بلکه بر تمام مخلوقات. جن و انس و آسمان و زمین و  «بأجمعهم المخلوق علی» می گوید:

 :نویسدیمسپس  عرش و فرش و ملک و...

 «اإلفاضة یف الواسطة وهم»

 ائمه اطهار واسطه فیض الهی هستند.

 «الخالق دون لما ةینیوکالت ةیلهم الوال بل»

 القاسم أبو السيد العظمى هللا آية سماحة عظماأل األستاذ ألبحاث تقريرا المعامالت؛ في الفقاهة مصباح

 التوحيدي علي محمد ميرزا الشيخ هللا آية: تأليف ؛ه 1411 - 1112»  سره؛ قدس الخوئي الموسوي

 1، ح 228، ص 1، ج (سره قدس) التبريزي



م مرحو»و « محقق نائینی»و در خانه اگر کس است، یک حرف بس است! همین تعبیر از آیت هللا میالنی 

دارد. بنده تمامی این فرمایشات را روی بحثی که « صاحب کفایه»و « شیخ انصاری»و « عالمه حلی»و « اصفهانی

 داشتیم جمع کردم.

جالب اینجاست که حضرت امام خمینی پرده را باال زده و از فرمایشات آیت هللا العظمی خوئی هم فراتر رفته است. 

 :نویسدیمایشان 

 «لصاحبها األموال انتک وإن شئ لّ ک یف التصّرف کمالّ  هللا قبل من فهم»

  هم صاحب تصرف هستند. گذردیمائمه اطهار به هرآنچه از ذهن شما 

 «الموجودات عیجم یإل بالنسبة ةیلّ ک عاّمة ةیوال وهذه»

 عنوة المفتوحة یاألراض عیم بک، باب ح21، ص 1، ج ینیالخم دیالس: سندهیع، نویالب تابک

 :نویسدیم که می فرماید: مالئکه الهی خدام ما هستند، ذیل فرمایش امام رضا )علیه السالم( ،یگرایشان در کتاب د

 «الوجود أصل بحسب وساطتهم انیب الفقرة هذه یوف»

 .هستند وجود اصل واسطه اطهار ائمهاین عبارت نشان می دهد که 

 11، باب مطلع 29، ص ینیالخم دیالس: سندهیة، نویوالوال الخالفة یإل ةیالهدا مصباح

 ذیل مناجات:« شرح دعای سحر»امام خمینی در کتاب 

 «ةیَماِض  کتِ یَمِش  لُّ ک وَ  ِبأَْمَضاَها کتِ یَمِش  ِمنْ  کَأْسأَلُ  یِإنِّ  الَلُهمَ »



 شهر نافلة بیترت من رهکنذ مایف ، فصل14، ص 1، ج یموسبن  یسنده: ابن طاووس، علیإقبال األعمال، نو

 لةیل لک یف تهایأدع و خرةاآل العشاء بعد رمضان

که این کتاب را اگر ندارید تهیه کنید یا از  کنمیمو از آنها تقاضا  بوسمیم. من دست دوستان را اندآوردهعبارتی 

 به نظر بنده خواندن این کتاب برای یک طلبه از اوجب واجبات است.اینترنت دانلود کنید. 

معارف توحیدی و مقامات خود را در قالب حدیث ائمه اطهار  ،ر مواقع: بیشتفرمایدیمد و امام خمینی تعبیری دار

 بیان کنند، بلکه در قالب دعا و مناجات بیان کردند. توانستندینم

، خوانمیمهرگاه این کتاب را  داندیمخداوند . امخواندهرا بیش از دویست و پنجاه یا سیصد بار  اینبنده شاید 

یکی دو هفته ، نماز و عبادتم خوانمیم. هرگاه چندین صفحه از این کتاب را شودیمنورانیت جدیدی در روحم ایجاد 

 .پیدا می کندحال دیگری 

انتشارات امام خمینی واقع در کوچه ممتاز یا نشر آثار امام خمینی تهیه « شرح دعای سحر»کتاب  توانندیمدوستان 

 در گوشی موبایلشان داشته باشند. و این کتاب را دانلود کنند توانندیمکنند. دوستان همچنین 

. کندیمچندین صفحه از این کتاب را بخوانید، سپس ببینید نمازتان چه حالی پیدا  شب،هر روز صبح قبل از نماز 

 امام خمینی ذیل مناجات:اگر حالتان در نماز دگرگون شد ما را هم دعا کنید. 

 «ةیَماِض  کتِ یَمِش  لُّ ک وَ  َضاَهاِبأَمْ  کتِ یَمِش  ِمنْ  کَأْسأَلُ  یِإنِّ  الَلُهمَ »

 :فرمایدیمکه  ندکیم. ایشان روایت تفویض را مطرح دکنیمطوفان به پا 

 «ان هللا أدب نبیه فأحسن تأدیبه ثم فوض إلیه أمر دینه»



 :فرمایدیمتا جایی که امام 

 «وض إلیناو کلما فوض إلی علی قد فکلما فوض هللا إلی نبیه قد فوض إلی علی )علیه السالم( »

 :فرمایدیمدر ادامه 

 «ان هللا خلق األشیاء بالمشیة دون مشیة أخری»

مخلوق  ،مخلوق بالواسطه خداوند است و دیگر خالیق ،مشیتیعنی خداوند عالم همه هستی را با مشیت آفرید. 

 :فرمایدیممشیت هستند به اذن هللا. امام صادق )علیه السالم( 

 «نحن مشیة هللا»

 والقدر القضاء ، باب88ص  ،6النمازي؛ ج علي الشيخ هللا آية العالمة: البحار؛ المؤلف ةسفين مستدرك

 والمشّية

 یا:

 «الَله َئةِ یلَِمِش  ة  یَأْوعِ  ُقُلوُبَنا»

 الدراسات قسم: مصحح/  ، محققرستم بن ریجر بن محمد ر،یصغ یآمل یطبر: سندهیاإلمامة، نو دالئل

 85ح  ،516البعثة، ص  مؤسسة ةیاإلسالم

فلسفه خلقت معاویه، غیر از اینکه باعث شد : اگر نبود نویسدیمجمله زیبایی دارد که « ابن ابی الحدید»

پرده از روی حقیقت برداشت کافی است. امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( در یکی از  ،امیرالمؤمنین در نامه خود

 :فرمایدیمفرمایشات خود 



 «َصَناِئُعَنا بَْعدُ  اْلَخْلُق  وَ  َربَِّنا َصَناِئعُ  َنْحنُ  وَ »

، 2باقر، ج  محمد خرسان،: مصحح/  ، محققیعل بن احمد ،یطبرس: سندهیاللجاج، نو أهل یعل اإلحتجاج

 ینالطاهر آبائه یعل و هیعل هللا صلوات الزمان صاحب یالمهد المنتظر القائم الحجة ، باب احتجاج462ص 

می ال کسانی که توحید و مقام ائمه اطهار را خوب متوجه نشدند، در خانه اگر کس است، یک حرف بس است! ح

 :فرمایدیماین فرمایشات عین توحید است! همانطور که خداوند عالم در یک جا نه، غلو است.  عباراتاین  گویند

 َمْوِتها( نَ یحِ  اأْلَْنُفَس  یَتَوفَ ی )الَلهُ 

 .کندیم قبض" مرگ" هنگام به را ارواح خداوند

 42(: آیه 18مر )سوره ز

 :فرمایدیمدر جای دیگر 

 (ِبکم لَ کوُ  یالَذِ  اْلَمْوِت  کَملَ  مْ کَتَوَفای )ُقلْ 

 .گیردیم را شما( روح) شده مأمور شما بر هک مرگ فرشته: بگو

 11(: آیه 12سوره سجده )

دری در آیات قرآن کریم . ما قشودیممقامات ائمه اطهار برای ما واضح  قطعا  اگر این دو آیه برای ما روشن شود، 

 ،دهدیممشکل داریم. آیاتی که در یک جا امری را به خدا نسبت 

 (ُيميت وَ  ُيْحيي اَلذي َربِّيَ )



 پروردگاری که زنده می کند و می میراند.

 259(: آیه 2) بقرهسوره 

 :فرمایدیمدر جای دیگر از قول حضرت عیسی 

 (الَله ِبِإْذنِ  یاْلَمْوت یُأْح  )وَ 

 .کنمیم زنده خدا اذن به را ردگانم و

 من خالق تمام هستی هستم؛ در جای دیگر دارد که: :فرمایدیمهمو که 

 ر(یالَط  َئةِ یهَ ک نِ یالطِّ  ِمنَ  مْ کلَ  َأْخُلُق  ی)َأنِّ 

 .سازمیم پرنده لکش به یزیچ گل، از من

 48(: آیه 1سوره آل عمران )

خداوند عالم در جایی امری را به صورت دیگر هم حل خواهد شد. مسائل اگر این قضایا خوب برایمان جا بیفتد، 

و در جایی به دیگر گردانندگان هستی نسبت  دهدیمیک جا به مالئکه نسبت ، دهدیممستقیم به خود نسبت 

 .دهدیم

قدرت  یت،؛ همه مال خداوند است، همه به ارادة هللا است و همگی به مشیة هللا است. علوم اهلبکندینمهیچ فرقی 

 اهلبیت، تصرفات اهلبیت در عالم هستی همه و همه به اذن هللا است. 

 عرض کنم و بحث را تمام کنم. امام ذیل فرمایش:این قضیه را هم 



 «الوجود أصل بحسب وساطتهم انیب الفقرة هذه یوف»

 :فرمایدیمطوفان به پا کرده 

 ةیالرحمان الرحمة هم ةیالوال مقام بحسب بل دالوجو أصل ضیمف یه یاَلت ةیالرحمان الرحمة مظهر ونهمکو»

 «له نیتابع «میالّرح الّرحمن» انک یاَلذ األعظم االسم هم بل

خمينى، ص  امام آثار نشر و تنظيم مؤسسه: تهران -خمينى امام والوالية؛ مؤلف: الخالفة إلى الهداية مصباح
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 امام صادق فرمود:

 «ِبَمْعِرَفِتَنا ِإاَل  َعَمال   اْلِعَبادِ  ِمنَ  الَلهُ  َيْقَبلُ  اَل  اَلِتي ْسَنىاْلُح  اأْلَْسَماءُ  الَلهِ  وَ  نَْحنُ »

اإلسالمية(، نویسنده: كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، محقق/ مصحح: غفارى على اكبر و  -الكافي )ط 

 4الَنَواِدر، ح ، َباُب 144، ص1آخوندى، محمد، ناشر: دار الكتب االسالمیة، ج

 :فرمایدیمهم ایشان اینجا 

 «له نیتابع «میالّرح الّرحمن» انک یاَلذ األعظم االسم هم بل»

امام  کهرا مطالعه کنند « مصباح الهدایة»ایشان فرمایشات مفصل دیگری هم در این زمینه دارد. دوستان کتاب 

مطالعه کنند، بهتر از . بنده معتقدم اگر دوستان نسخه عربی این کتاب را کندیمخمینی روایت رضوی را شرح 

 فارسی است.



ان هم احتیاج به شرح دیگری دارد و ترجمه کسی که این کتاب را شرح کرده است، طوری شرح کرده که شرح ایش

 ایشان احتیاج به ترجمه دیگری دارد.

توضیح م در رابطه با کلمات امام رضا از امیرالمؤمنین و نبی گرامی اسال 145تا صفحه  111امام خمینی از صفحه 

 داده است. یاجانانه

حضرت  ،فرج فرزند حضرت فاطمه زهرا دهیمیمخدایا تو را به آبروی حضرت فاطمه زهرا )سالم هللا علیها( سوگند 

 حجة بن الحسن )ارواحنا فداه( را نزدیک بگردان.

ولی عصر قرار بده. خدایا به حق حضرت فاطمه زهرا ما را از یاران خاص و سربازان فداکار و شهدای رکاب حضرت 

 خدایا انقالب ما را به انقالب جهانی حضرت بقیة هللا األعظم متصل نما.

باألخص مراجع عظام تقلید و مقام معظم رهبری  ،خدایا خدمتگزاران به اسالم و قرآن در هر لباس و منصبی هستند

 موفق و مؤید بدار.

جمع حاضر ما بفرما. خدایا به آبروی حضرت  صوصا  مخخدایا به آبروی حضرت فاطمه زهرا رفع گرفتاری از همه 

 زهرای مرضیه حوائج همه و حوائج جمع ما برآورده نما. خدایا دعاهای ما را به اجابت برسان.

 هدیه به ارواح پاک انبیاء، اولیاء، شهداء، صدیقین و صالحین باألخص امام راحل صلوات ختم بفرمایید.

 تهوالسالم علیکم و رحمة هللا و برکا

 


