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الحسننسب وبيوگرافي احمد 

رزندفسلمانفرزندحسينفرزندصالحفرزنداسماعيلفرزنداحمد:ديراويالرزاقعبد
رزندفعلىفرزندالعسکرىحسنفرزند(باشدميزماناماممراد)عسکريحسنمحمدبن
سينحفرزندالسجادعلىفرزندمحمدفرزندجعفرفرزندموسىفرزندعلىفرزندمحمد
(.والسالمالصالةعليهمطالبابىابنعلىفرزند
.8صاستآشکارحقهمانالحسناحمدسيددعوت

زابلکهکردنخواهمشکايتخداوندبهشمااز:نويسدميبصرياحمد
ونسبواسمواستاوچونکردخواهدشکايتشما

آنهاچونخواهندکردشکايتشماازاست،کردهذکرراهايمويژگي

.22صامواجراهازکنندهروشنهايجواب
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الحسننسب وبيوگرافي احمد 

ازتقريباويچون:نويسدبصريمياحمدنمايندهالعقيليناظم
ونسباثبات...است

63جوابهايروشنکنندهازراهامواجقسمتاولص

کنند؟ميادعاآنراشماانصارهمانطوريکهاستآيا:9س
63صاولقسمتامواجراهازکنندهروشنهايجواب:9سج

...انصاررسميسايتوب
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الحسننسب وبيوگرافي احمد 

قامتإذافتطحنرحىمنبدال..الکوفةمنبرعلى(السالمعليه)المؤمنينأميروقال
معهالنصرونيک،عنيفاعبداعليهااهللبعثساقهاعلىوثبتتقطبهاعلى

ويل،سودراياتأصحاب،ثيابهمسود،السبال،أصحابشعورهمالطويلةأصحابه
،ناواهملمن
...کندميمبعوثراداردنامعلومونسبياصلکهدلسختايبندهمتعالخداوند...

...احمدرسميسايتوب
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الحسننسب وبيوگرافي احمد 

يکونُأَصْلُهُخَامِلًاعَسْفاًعَبْداًعَلَيهَااللَّهُبَعَثَ»:ميفرمايداومورددر(السالمعليه)علي
«مَعَهالنَّصْرُ

.استکهميفرستدراگيرندهانتقاموخشمگينبندهايخداوند
...96ح،233ص،52جاألنواربحار
.استکهمعناستاينبهروايتاين

نسب احمد/روايت حضرت امير/0بحار الانوار/1.jpg
فتحيه جواب قزويني كليپ هاي/جواب به نسب احمد.mpg


نقد روايت خامال ذكره

استآمدهالحسناحمدرسميسايتدرتقطيعصورتبهروايتاين
...احمدرسميسايتوب
:نکردهذکرراآنذيلوصدرکهروايتاصل
وَاحِدوْمٍيَفِيَواحِدٍشَهْرٍفِيَواحِدَةٍسَنَةٍفِيالْخُرَاسَانِيِّوَالْيَمَانِيِّوَالسُّفْيَانِيِّخُُروجُقَالَ:روايتصدر
...

أَصْلُهُخَامِلًابَعَثَاللَّهُعَلَيْهَاعَبْداًعَنِيفاً:ذيلروايت حَابُهُالطَّوِيلَْةُشُْ رُمَعَْهُأَصْْ عُورُهُمْيَکُونُالنَّصْْ
أَنِّيأَنْظُرُسُودٌثِيَابُهُمْأَصْحَابُرَايَاتٍسُودٍوَيْلٌلِمَنْنَاوَاهُمْيَقْتُلُونَهُمْهَرْجاًوَاللَّهِلَکَأَصْحَابُالسِّبَالِ

فَيَقْتُلُونَهُمْبِلَارَحْمَةٍهِمْإِلَيْهِمْوَإِلَىأَفْعَالِهِمْوَمَايَلْقَىالْفُجَّارُمِنْهُمْوَالْأَعْرَابُالْجُفَاةُيُسَلِّطُهُمُاللَّهُعَلَيْ
.عَبِيدِوَمارَبُّكَبِظَلَّامٍلِلْهَرْجاًعَلَىمَدِينَتِهِمْبِشَاطِئِالْفُرَاتِالْبَرِّيَّةِوَالْبَحْرِيَّةِجَزَاءًبِمَاعَمِلُوا

...262صللنعمانيالغيبة
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نقد روايت خامال ذكره

روايتسندضعف–1

262سندروايتدرغيبتنعمانيص
بَبْْنِقَالَحَْدَّثَنِيابْنُعُقْدَةَأَخْبَرَنَاأَحْمَدُبْنُمُحَمَّدِبْنِسَعِيدٍ-13 أَحْمَْدُبْْنُيُوسُْ

نُأَبُوالْحَسَنِالْجُعْفِيُّمِنْکِتَابِهِقَالَحَدَّثَنَاإِسْمَاعِيلُبْنُمِهْرَانَقَالَحَدَّثَيَعْقُوبَ نَاالْحَسَْ
فَرٍمُحَمَّْدِبْنُعَلِيِّبْنِأَبِيحَمْزَةَعَنْأَبِيهِوَوُهَيْبِبْنِحَفْصٍعَنْأَبِيبَصِيرٍعَنْأَبِيجَعْ

...262الغيبةللنعمانيص....×بْنِعَلِيٍّ
عقدةبنسعيدبنمحمدبنأحمد

ئمتهبااينکهثقهاست؛وليزيديجارودياستمعتقدبهامامتزيداستتوا
.قبولنداردومعتقدبهمهدويتنيست(ع)رابعدازامامسجاد
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نقد روايت خامال ذكره

.استمجهوليعقوببنيوسفبنأحمد

...162ص3ج-الخوئيالسيد-الحديثرجالمعجم

حمزةأبيبنعليبنالحسن

ن عل ي ب ن الحسن ب ضعيف في نفسه  ... من وجوه الواقفة ... فطعن عليه: قال النجاشي

.كذاب ملعون: أبي حمزة ، رجل سوء قال الكشي

ه كذاا  فيكفي في ضعف الحسن بن علي بن أبي حمزة شهادة الكشي بأن:قال الخوئي

.

...19ص6ج-الخوئيالسيد-الحديثرجالمعجم
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نسب احمد/روايت حضرت امير/0غيبت نعماني/سند الحديث/الحسن بن علي بن  ابي حمزة/3.jpg


نقد روايت خامال ذكره

حمزةأبيبنعلي

وة،وأشْدالخلْقعْداعليبنأبيحمزة،":وقالابنالغضائري
."للوليمنبعدأبيإبراهيمعليهماالسالم

کْانعنْدزيْادبْنمْروان!وکانذلكسببوقفهم،وجحدهمموته،طمعافياألموال
القنديسبعونألبدينار،وعندعليبنأبيحمزةثالثونألب

مات:دخلتعلىالرضاعليهالسالم،فقاللي:عنيونسبنعبدالرحمان،قال
:قال!ففزعتمنذلك:قال!:نعم،قال:عليبنأبيحمزة؟قلت

ال:فقيل!!الأعرفإمامابعده:أماانهسئلعناالمامبعدموسىأبي،فقال

ابنأبيحمزةالبطائني:قالالعالمة
ن،فْاليمکْتقدمعنابنفضالمنقولهإنعليبنأبيحمزة:قالالخوئي

.الحکمبوثاقته،وبالنتيجةيعاملمعهمعاملةالضعيب
...246ص12ج-السيدالخوئي-معجمرجالالحديث
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نقد روايت خامال ذكره

روزدريكويمانيسفيانيخروجروايتصدر–2

قَالَ
مِنْکُلِّوَجْْهٍنِظَامٌکَنِظَامِالْخَرَزِيَتْبَعُبَعْضُهُبَعْضاًفَيَکُونُالْبَأْسُ

وَيْلٌلِمَنْنَاوَاهُمْوَلَيْسَفِيالرَّايَاتِرَايَةٌأَهْدَىمِنْرَايَةِالْيَمَْانِيِّهِْيَرَايَْةُ
ىالنَّاسِفَإِذَاخَرَجَالْيَمَانِيُّحَرَّمَبَيْعَالسِّلَاحِعَلَهُدًىلِأَنَّهُيَدْعُوإِلَىصَاحِبِکُمْ

حِْلُّوَکُلِّمُسْلِمٍوَإِذَاخَرَجَالْيَمَانِيُّفَانْهَضْإِلَيْهِفَإِنَّرَايَتَهُرَايَةُهُدًىوَلَْايَ
الْحَْقِّإِلَىفَمَنْفَعَلَذَلِكَفَهُوَمِنْأَهْلِالنَّارِلِأَنَّهُيَدْعُولِمُسْلِمٍأَنْيَلْتَوِيَعَلَيْهِ

.طَرِيقٍمُسْتَقِيموَإِلى
...262الغيبةللنعمانيص
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نقد روايت خامال ذكره

مدحنهاستذمجملهذكرهخامال-3

.درروايتنشانهغضبخداوندمتعالشمردهشدهاست
مَنْخَضَعَلِصَاحِبِسُلْطَانٍولِمَنْيُخَالِفُهعَلَىدِينِهطَلَباًلِمَافِييَدَيْهمِنْ

ا رَإِلَيْْهووَکَلَهإِلَيْهفَإِنْهُوَغَلَبَعَلَىشَيْءٍمِنْدُنْيَاهفَصَْ
مِنْهشَيْءٌنَزَعَاللَّهجَلَّوعَزَّاسْمُهالْبَرَکَةَمِنْه

...106ص5جالکافي
.330ص6ج-الشيخالطوسي-تهذيباألحکام

مْن(...انأوحديدوهماثقت)وفيالقويکالصحيحوالشيخفيالصحيح،عنحريز
خضعلصاحبسلطانولمنيخالفهعلىدينهطلبالمافييديهمن

...491ص6جالمتقينروضة
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نسب احمد/روايت حضرت امير/اخمله الله روضة/4.jpg


نقد روايت خامال ذكره

:اينمعانياستدرلغتهمخاملبهمعنايمجهولنيستبلکهبه
(1690،ص4الصحاح،ج):خامل
(221،ص11سانالعرب،جل).:خامل

.خالفالخاملوهو...ينبهنباهة،واشتهرشرف...:ونبهالرجل



نقد روايت خامال ذكره

داردمذمتبرداللتعسفوعنيفكلمه

.«بَعَثَاللَّهُعَلَيهَاعَبْداًعَسْفاً»کهازبحاراينچنيننقلکرده
...96ح،233ص،52جاألنواربحار
بهآمده(فارسي)عربيجامعفرهنگدرکهگونههمانعَسْف

باشدمي
:آمدهچنيناينباشدنعمانيغيبتکهمصدراصلدر

يَکُونُالنَّصْرُمَعَهُأَصْحَابُهُأَصْلُهُخَامِلًابَعَثَاللَّهُعَلَيْهَاعَبْداًعَنِيفاً
.هَرْجاسُودٌثِيَابُهُمْأَصْحَابُرَايَاتٍسُودٍوَيْلٌلِمَنْنَاوَاهُمْيَقْتُلُونَهُمْ

...262صللنعمانيالغيبة
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نقد روايت خامال ذكره

،منفتورحضرتميفرمايداينفردعنيفوقسيالقلباستوازديدگاهاهلبيتآدمعنيتف
:ايددرتوصيهخودبهکارگزارانيکهميگماشت،ميفرمعليهالسالماستحضرتامير

فَلَاتَدْخُلْعَلَيْهَادُخُولَمُتَسَلِّطٍعَلَيْه
گر،وسختگيررفتارنكنآنگاهکهداخلشدىماننداشخاصسلطه

...کانيکتبهالمنيستعملهعلىالصدقات(ع)،ومنوصيةله25کتاب:381نهجالبالغهص

.دهاستازصفاتجبارشمردهش«عنيف»عليهالسالمدرروايتابوخالدکابليازامامصادق
.ياأباخالدلوأمرك:فقلتفينفسي:اذهبياأباخالد،قال:فقاللي

...74ص62ج-العالمةالمجلسي-بحاراألنوار
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نقد روايت خامال ذكره

فرداينتوسطآشوبوفتنهكشتاروقتل-4

ندميکش«هرج»مخالفينخودرابهصورت(يَقْتُلُونَهُمْهَرْجا)درروايتغيبتوبحارآمده
...262الغيبةللنعمانيص

وايتنصتفت(389،ص2لستانالعترب،ج)درلغتبهمعنتاي«هرج»
زمانيميآيدکههرجارواحنافداهستمگرانوجباراناستکهدرروايتآمدهحضرتمهدي

:ومرجوفتنهجهانفراگيرد
يهَافَإِذَاقُبِضَفِوَهُوَفِيالْحَالَةِالَّتِي|دَخَلْتُعَلَىرَسُولِاللَّهِعَنْعَلِيِّبْنِهِلَالٍعَنْأَبِيهِقَالَ

ه بْطَاوَمِ...فَاطِمَةُعِنْدَرَأْسِهِفَبَکَتْحَتَّىارْتَفَعَصَوْتُهَافَرَفَعَرَسُولُاللَّهِصإِلَيْهَارَأْسَْ نَّْاسِْ
يَّهَذِهِيَافَاطِمَةُوَالَّذِيبَعَثَنِيبِالْحَقِّإِنَّمِنْهُمَامَهْدِ...هَذِهِالْأُمَّةِوَهُمَاابْنَاكِالْحَسَنُوَالْحُسَيْن

هُمَامَنْفَيَبْعَثُاللَّهُعِنْدَذَلِكَمِنْ...الْأُمَّةِإِذَا
.وَيَمْلَأُالْأَرْضَعَدْلًاکَمَامُلِئَتْجَوْرا...يَفْتَحُحُصُونَالضَّلَالَةِ

...78:ص،51ج،(بيروت-ط)األنواربحار

نسب احمد/روايت حضرت امير/0غيبت نعماني/1.jpg
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نقد روايت خامال ذكره

(ع)مهديحضرتبخالفنيستهاايندلدررحمي-5

اونداينخد«يُسَلِّطُهُمُاللَّهُعَلَيْهِمْ»:درذيلروايتنيزآمده
وآشوبومرجدشمنانشانمسلطميکندهيچرحميدردلندارندوباهرجوهارابر

.فتنهگريآنانراميکشند
واينبرخالفصفتوويژگيحضرتمهديارواحنافداهاست

للعالمينرحمةالمهدي-

مِْلُالدَّاعِيَإِلَىسَبِيلِيوَالْخَازِنَلِعِلْمِيَالْحَسَنَوَأُکْ(عليبنمحمدالهتادي)أُخْرِجُمِنْهُ
مُوسَىوَبَهَاءُعِيسَىوَصَبْرُأَيُّوبعلَيهِکمَالُدمحذَلِكَبِابْنِهِم

...527ص1جالکافي

نسب احمد/روايت حضرت امير/مهدي رحمة للعالمين كافي/15.jpg


نقد روايت خامال ذكره

الواسعةهللارحمةهوالمهدي–2

:ةعنالمفضلبنعمرعنالصادقعليهالسالمقاليقولالمهديبعتدههتورهلهتلمكت
ملرجعتإليهممعکفلوالأن

...11ص53ج-المجلسيالعالمة-األنواربحار
وخلقاخلقاهللابرسولالناسأشبهالمهدي–3

عليتهقتالرستولاصصتللاص:عنالصادقجعفربنمحمدعنآبائهعليهمالسالمقال
المهديمنولدي،اسمهاسمي،وکنيتهکنيتْي،:وآله

.
...287صالنعمةوتمامالدينکمال

نسب احمد/روايت حضرت امير/مهدي انا تلك الرحمة/17.jpg
نسب احمد/روايت حضرت امير/اشبه الناس خلقا وخلقا بي/1.jpg




تحصيالت احمد الحسن

درسنجفعلميهحوزهدرمهندسيدانشكدهالتحصيلفارغ
:خوانده

:کردهاعالمالحسناحمدسايت
ميازيسشهرمهندسي/مهندسيدانشکدهالتحصيلفارغآمددنيابهعراقبصرهدر

...استخواندهدرسنجبعلميهحوزهدرباشد
اشرفنجبعلميهحوزهاصالحبرايرااوپيشسالپنجحدودا(ع)مهديامام

...استفرستاده
يهقضوشدنميتدريسحوزهدرقرآنزمانآنتاچونکردتدريسحوزهدرراقرآن
ساختمطرحرا(ع)مهديامام

.49صالحسناحمدامواجراهازکنندهروشنهايجواب

تحصيلات احمد در دانشگاه و حوزه/تحصيل در دانشگاه و حوزه/1.jpg


بصریتحصيالت احمد 

غربمردمبرايخودشمعرفي

:کنيدمعرفيغربمردمبرايراخودمختصراًداريمدرخواستشمااز:1س
درراخودتحصيالت،کردمميزندگيعراقجنوببصرهشهردراستاحمدنامم:جواب
نقلنجبهبسپسهستمعمرانمهندسيرشتهدرليسانسمدركدارايوبردمپايانبهدانشگاه
وکردممکان

ستدريکهفهميدمرانجبحوزهدرتعليمروشوراه،تحصيلزمانمدتگذشتازبعدو
درگونههمانو(استمنرايحسببرحداقلاتفاقاين).استپائينوانحطاطدربسيار
کالممعلوفقهاصولوفلفسهومنطقوعربيلغتآنها،يافتمبزرگيخللمنهاجوروش

،دادهقرارمطالعهموردرا(شرعياحکام)فقهو(عقايد)
طورهمانودهندنميتدريسو

دائيجبهتصميملذا.خوانندنميراباشدآراستهآنبهمؤمنيهراستواحبکهالهياخالق
،خواندمکسيياريبدونراآنجاعلومخودمخانهدروگرفتمراآنجامياناز

...91ص2جکنندهروشنهايجواب

تحصيلات احمد در دانشگاه و حوزه/تحصيل در حوزه نجف/1.jpg


تحصيالت احمد الحسن

کنندکسبمردمازراعلمنبايدانبياءوارثوخداحجت

:نويسدميالعقيليناهم
: عذاليقذا  ت’ ة ال تكون اال بوصية خاصذة نذن و و رلذولهئمة االنبياء و االوبعد هاا ان وراث

ذذي   } ي   ْعلِّ ذذُن بُْعذذَ ْووُ ْلذذمِّ يَّذذةب بُْعُهذذْها نِّ ة المعصذذونون و ئمذذوهذذ  اال( 34: آ  عمذذنان){ذُر ِّ
واال ة االنبياء فنقو  له هذا  الوصذيةئ  فمن ادعي نن غينه  انه ورثالمهديون نن ذرية القا
فانت لارق لحق غينك

:اليجهلعالمالوارث-4
غيرهمعننيهمليغالحکمةوبالعلمالمعصومينةئماالوالمرسلينواالنبياءتعالياهللاختص

القالخلعليفالحجة.بهمالخلقعليالحجةةوإلقامالناسئرسامنواهمسعنوليميزهم
العلومحصيلتاليمفتقرونفانهمالناسئرسابخالفتعالياهللمنعلمهبلغيرهمنيتعلم
لينالمرسواالنبياءمعلمهجعلفمنةالمعرفوالعلميميرهممعلممنلهمفالبدغيرهممن

.کدريشوبهاالالتيالصافيةالعينمنانتهلفقدالميامينوالحجج
...22صالعقيليظمنااالنبياءةورثهممن

تحصيلات احمد در دانشگاه و حوزه/حجت خدا نبايد استاد داشته باشد/1.jpg


تحصيالت احمد الحسن

خواندهدرس(ع)مهديحضرتنزدالحسناحمد

...استخواندهدرسمرجععلمايازيكکدامپيشالحسناحمدسيد:اولسوال
مراجعکهدروسيواستخواندهدرسمهديامامنزدالحسناحمدسيد/1سج

.نداردارتباطيهيچويبادهندميواندداده
باشدميعراقبصرهاستانازواست(ع)مهديامامظهورکنندههموارومبلغاو

59صاولقسمتالحسناحمدسيدامواجراهازکنندهروشنهايجواب

تحصيلات احمد در دانشگاه و حوزه/احمد بصري نزد امام زمان درس خوانده است/1.jpg


آیت اهلل حسينی قزوینیپاسخ فتحيه به سخنان 

قزوینیحسينیاهللآیتسخنانبهفتحيهپاسخ
درکهنگفتيدآنجادرمگر!نخوانديد؟منطقحوزهاولپايهدرمگرشماعزيزقزوينيآقاي

!کنيد؟پيداتناقضخواستيدشما!دانشرطوحدتهشتتناقض
واندهخبصرهدانشگاهدررامهندسيطبيعيتجربيعلوم«الحسنأحمدسيد»عزيزبرادر
.تاسگرفتهياد(السالمعليه)مهديامامپدرشازراامامتعلمايشان!!امامتعلمنهاست،
!!ببينيدراخودکارهايانصافاً!دارد؟تناقضهمباحرفهااينکجاي

ت،اسنبودهنجفحوزهطلبهونخواندهدرسنجفعلميهحوزهدراصالً«الحسنأحمدسيد»
.استآمدهاصالحودادندرسبرايآنجابهبلکه



آیت اهلل حسينی قزوینی به سخنان فتحيهپاسخ 

:فتحيةسخنانبهپاسخ
نجفحوزهطلبهونخواندهدرسنجفعلميهحوزهدراصالً«الحسنأحمدسيد»گوييدميشما
.استآمدهاصالحودادندرسبرايآنجابهبلکهاست،نبوده
.شدمنساکدینیعلومتحصيلقصدبهآنجادروکردممکاننقلنجفبه:نويسدميايشانخود

...91ص2جکنندهروشنهايجواب
لميهعهايحوزهبهنيازيديگرباشدخواندهدرسفداهارواحناعصروليحضرتنزدکسياگرو

.نباشدبلدحوزويعلومشمانظرموردامامکهاينمگرندارد
تعليمشخودغيرازالهيحجتکهنويسدميالحسناحمدمنفصلعقلعقيليناظمکهاينبرعالوه
:گيردنمي

...ستاگرداندهمخصوصحکمتوعلمبهرامعصومينائمهوفرستادگانوانبياءمتعال،خداوند
.استمتعالخداوندازاوعلمبلکهگيردنمیتعليمخودشغيرازالهی،حجتپس
...22صالعقيلیظمنااالنبياءةورثهممن
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file:///D:/تصاوير كتب كامل/اهل بيت/امامت/مهدويت/0يماني 3/تحصيلات احمد در دانشگاه و حوزه/حجت خدا نبايد استاد داشته باشد/1.jpg




توهين به حوزه و مرجعيت و علماء شيعه

نيستجهلجزچيزيحوزهدرغيبتزماندر

ودرسکالسهايدروشودميبرداشتهشماازعلمغيبتدوراندريعني:احمد
نيستجهلجزحوزه

...28ص4جمتشابهات

استباطلآنانازتقليدوعلمامرجعيت

دهشنقلشمااز.بپرسمالحسناحمدسيدازدارمدوستدارمسؤاليمن:44/سوال
کاماحتواندميچطورمکلبشخصيپسکهاست
؟دريابدراديني

انبرايتراجوابمنومورددرشما:جواب
ميکنمارسال

...103صاولقسمتامواجراهازکنندهروشنجوابهاي

0جلسه سوم/در زمان غيبت در حوزه جز جهل چيز ديگري نيست/1.jpg
0جلسه سوم/مرجعيت علما باطل است/1.jpg




ارجاع ائمه مردم را به روات ثقه و مورد اعتماد 

ِ َعلَْيكَ )بصيرابوبه(ع)صادقامامارجاع (بَِصير  أَبَاْعنِييَ بِاْْلََسِدي 

ُلذذنْادِّ ْعذذنِّ اُبذذنِّ أْبِّذذي ُعْمُيذذَن ْعذذُن ُشذذعُْيَ  الُ  ِّ قْذذا ْ ْو بِّاُْلِّ ْبِّذذي عْ :عْقُْنقُذذوفِّي  َِّ ِّ  ُربَّْمذذا قُُلذذُت  َِّ ُبذذدِّ 

ِّ يُْعنِّي أْبْا بْ ءِّ فْْمُن نُْسأُْ  قْا ْ ْعنِّ الشَّيُ نُْسأْ ْ أْنُ اُحتُْجنْا ْْلدِّ ِّ  َُ َْ بِّا ينَ  ْعلُْي .صِّ

...142:ص،27جالشيعة،وسائل
.الصحةدرجةأعلىفيوالخبر:النوريالشيخقال

....33430ح401ص5جالطبرسيالنوريحسينميرزاالمستدركخاتمه
الصحيحفيرويثمَّ:تقيمحمدالمجلسيقال

...304:ص،14ج،(القديمة-ط)الفقيهيحضرهالمنشرحفيالمتقينروضة

توهين به حوزه علميه و علما/جائگاه تقليد/وسائل 3/1.jpg
توهين به حوزه علميه و علما/جائگاه تقليد/وسائل 3/خاتمه المستدرك/1.jpg
توهين به حوزه علميه و علما/جائگاه تقليد/وسائل 3/روضة المتقين/1.jpg


ارجاع ائمه مردم را به روات ثقه و مورد اعتماد 

:(مسلمبنمحم دمنيمنعكفما):مسلمبنمحمدبه(ع)صادقامامارجاع

ِ  بن أبي يعفور، قا  ِ  : و عبد  اعة ألقذاك، وال إن ذه لذيك كذس  لذ»(: عليذه السذ  )قلت َبذي عبذد 

فمذذا :  يمكذذن القذذدو ، ويجذذيء النأذذس نذذن أصذذحابنا، فيسذذألني، ولذذيك عنذذد ِّ كل مذذا يسذذألني عنذذه، قذذا

د بن نسل  الثقفي ب فإن ه قد; يمنعَ نن نحم  .«لم  نن أبي، وكان عنده وأيها

...273رقم161:الکشّيرجال
...251صحليعالمهاالقوالخالصة

.144ص  27ولائس الشيعة ج 

../../../../رجال ضوابط حديث/000اهميت علم رجال/محمد بن مسلم ثقفي/1.jpg
توهين به حوزه علميه و علما/جائگاه تقليد/خلاصه الاقوال1/1.jpg


ارجاع ائمه مردم را به روات ثقه و مورد اعتماد 

يعن  لكروىفماتغلببنأبانائت)أبانبه(ع)صادقامامارجاع
(عن يفاروِ 

عليننه )قننال لنني أبننو عبنند ل  : ، قننالوعننن أبننان بننن تغلننب
جننالأ أهننل المدينننة، فننّن ي أحننب  أن يننروا فنني »(: السننالم

د أبي كنت عن: ، قالعن مسلم بن أبي حي ة. «شيعتنا مثلك
رقنه فني خدمتنه، فلم نا أردت أن ا فا( علينه السنالم)عبد ل  

ائننت أبننان بننن»: قننال! ا حننب  أن تزو دننني: ود عتننه، وقلننت لننه
ك عن ني روى لن، فمنافّن ه قد سمع من ي حديثاً كثيراً ; تغلب

.«فارِو عن ي

....604رقم331:الکشّيرجال

../../../../رجال ضوابط حديث/000اهميت علم رجال/ابان بن تغلب/1.jpg


ارجاع ائمه مردم را به روات ثقه و مورد اعتماد 

بهذافعليكبحديثنا،أردتإذا)زرارةبه(ع)صادقامامارجاع
(الجالأ

  ِ عليذَ بهذاا فذإذا أرد  بحذديثنا، ف»: للفذيَ بذن الماتذار( عليذه السذ  )قا  أبذو عبذد 

ن زرارة بذ: الجالك، وأونى بيده إلى رأس نن أصذحابه، فسذألت أصذحابنا عنذه، فقذالوا

.«أعين

...216رقم136:الکشّيرجال
.143ص 27: ج ولائس الشيعة

../../../../رجال ضوابط حديث/000اهميت علم رجال/زراره بن اعين/3/1.jpg


ارجاع ائمه مردم را به روات ثقه و مورد اعتماد 

قةثالرحمنعبدبنفيونأأرحمانبنيونأبه(ع)رضاامامارجاع

!داكجعلْتفْ(:عليهالسْالم)قلتألبيالحسنالرضا:،قالعنالحسنبنيقطين
بنعبدفيونس،أأکادأصِلإليكأسألكعنکلّماأحتاجإليهمنمعالمدينيإنّيال

«نعم»:الرحمنثقة،آخذعنهماأحتاجمنمعالمديني؟فقال
....935رقم490:الکشّيرجال
...251ص2جمجلسيعالمهاالنواربحار

../../../../رجال ضوابط حديث/000اهميت علم رجال/يونس بن عبدالرحمن/1.jpg
توهين به حوزه علميه و علما/جائگاه تقليد/بحار2/1.jpg


ارجاع ائمه مردم را به روات ثقه و مورد اعتماد 

(والدنياالدينعلىالمأمون)آدمبنزكريابه(ع)رضاامامارجاع

لسذت أصذس شذق تي بعيذدة، و»(: عليه السذ  )قلت للنضا:  وعن علي بن المسي  ،  قا 

ن آخا نعال  ديني؟ فقا  ي، ا: إليَ في كس  وقت، فمم  لمأنون على نن زكني ا بن آد  القم 

.«الدين والدنيا

....1112رقم595:الکشّيرجال
...251ص2جمجلسيعالمهاالنواربحار

../../../../رجال ضوابط حديث/000اهميت علم رجال/زكريا بن آدم/1.jpg
توهين به حوزه علميه و علما/جائگاه تقليد/بحار1/1.jpg


ارجاع ائمه مردم را به روات ثقه و مورد اعتماد 

فماثقتانوابنهالعمري):پسرشوعمريبه(ع)هاديامامارجاع
(يؤد يانفعن ياليکاد يا

ن آخا؟ و ق( ع)احمدبن الحاق؛ عن ابي الحسن و  قا  لئلته و قلت نن اعانس؟ و عم 

عن ذي يقذو  العمن ِّ ثقتي فما اد  ِّ اليک فعن ي يذدد  ِّ و نذا قذا  لذک ف( ع)نن اقبس؟ فقا  

 ِّ فالم  واطذ  فان ذه الثقذة المذأنون قذا  ولذئلت ابذا نحمذد عذن نثذس ذلذک فقذا  العمذن

يذذا اليذذک فعن ذذي يدد يذذان و نذذا قذذاال لذذک فعن ذذي يقذذوالن ف الذذم  لهمذذا وابنذذه ثقتذذان فمذذا اد 

.واطعهما فان هما الثقتان المأنونان

....330ص1جکلينيشيخالکافي
....33419ح27/138:الشيعةوسائل

توهين به حوزه علميه و علما/جائگاه تقليد/كافي/1.jpg
../../../../رجال ضوابط حديث/000اهميت علم رجال/عثمان بن عمري/1.jpg




ه به فتوا دادن صحاب( عليهم السالم)ائمه اطهار امر 
وتأييد فتاواي آنان

جاهلتعليموفتويبرق َثمبه(ع)اميرحضرتدستور

:به قث  بن عباس ني نويسد( ع)انا  علي

ُلُمُسذتُْفتِّي ْو فْأُْفذتِّ لِّ ُألِّذُك لُْهذُ  اُلعُْصذْنينِّ ْوا:فِّيْما ْكتْْ  إِّلْى قُثْْ  ُبنِّ اُلعْبَّذاس×ْو قْاْ  علي 

نِّ اُلعْالِّ ْ  ْس ْو ذْاکِّ ؛ «ْعل ِّ ِّ اُلْجاهِّ

...457ص-(صالحتحقيق)(ع)علياإلمامخطب-67:خطبةالبالغةنهج
...497ص،33جاألنوار،بحار

توهين به حوزه علميه و علما/جائگاه تقليد/نهج البلاغه/1.jpg
توهين به حوزه علميه و علما/جائگاه تقليد/بحار/1.jpg


ه به فتوا دادن صحاب( عليهم السالم)ائمه اطهار امر 
وتأييد فتاواي آنان

فتواصدوربرتغلببنأبانبه(ع)باقرامامدستور

اِجْلِسفىمسجدالمَدينةواَفتِالنّاسَفَاِنّىاُحِبُّاَنْاَرىفىشيعَتىمِثْلَكْ
...57صطوسيالشيخالفهرست
مسلمبنمعاذفتاوايبر(ع)صادقامامتأييد

نذلكقبلانقلتنعمواردتاناسئلكعتقعدفيالجامعفتفتيللنّاسبلغنيانك
تهبْالخالفاخرجانّياقعدفيالمسجدفيجيئنيالرّجلفيسألنيعنالشييءفاذاعرف

هبماجاءعنکملکماخبرتهبمايفعلونويجيئنيالرّجلاعرفهبمودّتکموحبکمفاخبر
ذاويجيئنيالرّجلالاعرفهوالادريمنهوفاقولجاءعنفالنکذاوجاءعنفالنک

.فادخلقولکمفيمابينذلك
...279صحليعالمهاالقوالةخالص

0جلسه سوم/جائگاه تقليد/الفهرست/1.jpg
0جلسه سوم/جائگاه تقليد/خلاصه الاقوال/1.jpg




وجود روات كذاب و وضاع بين روات

الكذابوالرواة(ع)علي

ب ْو بْذاطِّ ب وْ »وعن أنيذن المذدننين  ب إِّنَّ فِّذي أُْيذدِّ ِّ النَّذاسِّ ْحق ذا ذاا ب ْو نْالِّ با ب ْو ْكذاِّ ذُدقا ْو  صِّ

ب ْو حِّ  ب ْو ُنتْْشابِّها ب ْو ُنُحْكما ا ب ْو ْخاص  ا ب ْو ْعان  ْ  ْعلْى رْ ْنُنُسوخا ب ْو قُْد ُكاِّ ب ْو ْوْهما ِّ ُفظا َِّ ُلو ِّ 

ب فْقْاْ  أْيُّْهذا النَّذاسُ  يبا هِّ ْحتَّى قْاْ  ْخطِّ ْمذُن ْكذاْْ  ْعلْذيَّ  قْذُد ْكثُذْنُ  ْعلْذيَّ اُلْكاَّابْذةُ فْ ص ْعلْى ْعُهدِّ

ْن النَّارِّ  أُ ْنُقعْْدهُ نِّ داب فُْليْتْبْوَّ .ُنتْعْم ِّ

نُ ْعلُْيهِّ ُكاِّ ْ ثُ َّ  هِّ نِّ نُ يثُ اُلْحدِّ أْتْاُك ُ إِّنَّْماوْ بُْعدِّ ك  لُْه ُ لُْيكْ أُْربْعْةَ نِّ ُننْافِّقَ ُأسَ رْ ْخانِّ

نُ  يْمانْ يُُظهِّ ُلْ  ِّ ُنتْْصن ِّ َ اْلِّ جُ الوْ يْتْأْثَّ ُ البِّاْلِّ ِّ ْرُلو ِّ ْعلْىيُْكاِّ ْ أْنُ يْتْْحنَّ َِّ’.

...1ح62ص1ج:الکافي

../../../../رجال ضوابط حديث/000اهميت علم رجال/جهنم جايگاه دروغ به پيامبر/كافي1/1.jpg


وجود روات كذاب و وضاع بين روات

(ع)جعفرأبيأصحابكتبفيدس  سعيدبنالمغيرة
اديثأحأبيأصحابکتبفيدسّسعيدبنالمغيرةإنّ»(السالمعليه)الصادقعن
.«أبيبهايحدّثلم

....401رقم224:الکشّيرجال

../../../../رجال ضوابط حديث/000اهميت علم رجال/وجود وضاعين/كشي/1.jpg


وجود روات كذاب و وضاع بين روات

اب  َكذَّ ِمنْ نَْخل واَل َصاِدق ونَ بَْيت  أَْهل  إِنَّا
ْسِقطُفَيُعَلَيْنَايَکْذِبُکَذَّابٍمِنْنَخْلُولَاصَادِقُونَبَْيتٍأَهْلُإِنَّا(ع)اللَّهِعَبْدِأَبُوقَالَ

مُسَيْلِمَةُنَکَاوَلَهْجَةًالْبَرِيَّةِأَصْدَقَ(ص)اللَّهِرَسُولُکَانَالنَّاسِ،عِنْدَعَلَيْنَابِکَذِبِهِصِدْقَنَا
وَ،(ص)اللَّهِرَسُولِبَعْدِمِنْاللَّهُبَرَأَمَنْأَصْدَقَ(ع)الْمُؤْمِنِينَأَمِيرُکَانَوَعَلَيْهِ،يَکْذِبُ
اللَّهِعَبْدَالْکَذِبِمِنَعَلَيْهِيَفْتَرِيبِمَاصِدْقِهِتَکْذِيبِفِييَعْمَلُوَعَلَيْهِيَکْذِبُالَّذِيکَانَ
أَبُوذَکَرَثُمَّتَارِ،بِالْمُخْابْتُلِىَقَدِ(ع)عَلِيٍّبْنُالْحُسَيْنُاللَّهِعَبْدِأَبُوکَانَوَاللَّهُ،لَعَنَهُسَبَإٍبْنَ
ذَکَرَثُمَّ(ع)الْحُسَيْنِبْنِعَلِيِّعَلَىَيکْذِبَانِکَانَافَقَالَ،بَيَانَ،وَالشَّامِيَّالْحَارِثَ:اللَّهِعَبْدِ

مْزَةَحَوَاْلأَشْعَرِيَبَشَّاراًوَمَعْمَراًوَالْخَطَّابِأَبَاوَالسَّرِيَّوَبَزِيعاًوَسَعِيدٍبْنَالْمُغِيرَةَ
فَانَاکَالرَّأْيِ،عَاجِزِأَوْاللَّهُلََعنَهُمُ:فَقَالَالنَّهْدِيَّ،صَائِدَوَالْبَرْبَرِيَّ

.الْحَدِيدِحَرَّاللَّهُأَذَاقَهُمُوَکَذَّابٍکُلِّمَؤُنَةَاللَّهُ
...305:صالنص،الرجال،معرفةإختيار-الکشيرجال
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(  ع)عرض الكتب علی المعصومين 

ْرآنَ َواَفقَ َماإاِلَّ َحِديثاً َعلَْيَناتَْقبَل وااَل  نَّةَ وَ اْلق  السُّ
مَامُحَمَّدٍأَبَايَالَهَُفقَالَحَاضِرٌ،أَنَاوَسَأَلَهُأَصْحَابِنَابَعْضَأَنَّ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِيُونُسَعَنْ

دِّرَعَلَىيَحْمِلُكَالَّذِيفَمَاأَصْحَابُنَايَرْوِيهِلِمَاإِنْکَاَركَأَکْثَرَوَالْحَدِيثِفِيأَشَدَّكَ
يَقُولُ(ع)اللَّهِعَبْدِأَبَاسَمِعَأَنَّهُالْحَکَمِبْنُهِشَامُحَدَّثَنِيَفقَالَالْأَحَادِيثِ

الُْمتَقَدِّمَةِ،أَحَادِيِثنَامِنْشَاهِداًمَعَهُتَجِدُونَأَوْ
فَاتَّقُوا،

قَالَقُلْنَادَّثْنَاحَإَِذافَإِنَّا(ص)نَبِيِّنَاسُنَّةَوَتَعَالَىرَبِّنَاقَوْلَخَالَبَمَاعَلَيْنَاتَقَْبلُوالَاوَاللَّهَ
.(ص)اللَّهِرَسُولُقَالَوَجَلَّوَعَزَّاللَّهُ

....401رقم224:الکشّيرجال
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وجود روات كذاب و وضاع بين روات

كثيرةوانكاره(ع)الرضاعلیاْلحاديثعرض
وَجَدْتُوَ(ع)جَعْفَرٍأَبِيأَصْحَابِمِنْقِطْعَةًبِهَافَوَجَدْتُالِْعرَاقَوَافَيْتُ:يُونُسُقَالَ

بَعْدُمِنْفَعَرَضْتُهَاکُتُبَهُمْ،أَخَذْتُوَمِنْهُمْفَسَمِعْتُمُتَوَافِرِينَ(ع)اللَّهِعَبْدِأَبِيأَصْحَابَ
اللَّهِعَبْدِيأَبِأَحَاِديثِمِنْيَکُونَأَنْ(ع)الرِّضَاالْحَسَنِأَبِيعَلَى

(ع)اللَّهِعَبْدِأَبِيعَلَىکَذَبَالْخَطَّابِأَبَاإِنَّ:لِيقَالَوَ(ع)
ابِأَصْحَکُتُبِفِيهَذَاَيوْمِنَاإِلَى

وَالْقُرْآنِمُوَافَقَةِبِحَدَّثْنَاتَحَدَّثْنَاإِنْفَإِنَّاالْقُرْآنِ،خِلَافَعَلَيْنَاتَْقبَلُوافَلَا،(ع)اللَّهِعَبْدِأَبِي
کَلَامُنَااقَضَفَيََتنَفُلَانٌوَفُلَانٌقَالََنقُولُلَاوَنُحَدِّثُ،رَسُولِهِعَنْوَاللَّهِعَنِإِنَّاالسُّنَّةِمُوَافَقَةِ

مَنْأَتَاکُمْفَإِذَاآخِرِنَا،لِکَلَامِمُصَادِقٌأَوَِّلنَاکَلَامَوَأَوَّلِنَاکَلَامِمِثْلُآخِرِنَاکَلَامَ-إِنَّ
مِنَّاوْلٍقَکُلِّمَعَفَإِنَّ!بِهِجِئْتَمَاوَأَعْلَمَُأنْتَقُولُواوَعَلَيْهِفَرُدُّوهُذَلِكَبِخِلَافِيُحَدِّثُکُمْ
.الشَّيْطَانِقَوْلِمِنْفَذَلِكَعَلَيْهِنُورَلَاوَمَعَهُحَقِيقَةَلَافَمَانُوراً،عَلَيْهِوَحَقِيقَةً
...490ص2جالرجالمعرفةإختيار-الکشيرجال
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(  ع)عرض الكتب علی المعصومين 

واستحسنهالصادقعلیالحلبيكتابعرض
.عليهمعولمصنّبکتابله»:الحلبيعليبناللّهعبيدترجمةفيالطوسيالشيخقال

ْهؤالءلليس»:وقالاستحسنه،رآهفلمّا،(السالمعليه)الصادقعلىعرضإنّه:وقيل
.«مثلهْالمخالفينيعني

...455رقم106:الفهرست
دينودينيهذا:يونأكتابتصفحبعد(ع)العسكرياالمام
آبائي

عبدنبيونسأّلفهالذيوليلة،يومکتابأدخلت»:قالأنّهالجعفريجعفرأبيعن
:قالثمّ;کلّهوتصفّحهفيهفنظر،(السالمعليه)العسکريالحسنأبيعلى،الرحمن

«کلّهالحقّوهوآبائي،ودينديني،هذا»
......915رقم484:الکشّيرجال
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(  ع)عرض الكتب علی المعصومين 

يونأهللارحم:يونأكتابتصفحبعد(ع)الجواداإلمام
عليّلفدخمريضاًکنت»:قال،(السالمعليه)جعفرأبيظئر،خلبأبيبنأحمدوعن
فجعل،ةوليليومکتابرأسيعندفإذا;مرضيفييعودني(السالمعليه)جعفرأبو

!ونسياللّهرحم»:يقولوجعلآخره،إلىأوّلهمنعليهأتىحتّى،ورقةورقةيتصفّحه
.«!يونساللّهرحم!يونساللّهرحم
....913رقم484:الکشّيرجال
عليهوترحمالفضلكتابفيالعسكرياإلمامنظر
هعلي)محمدأبيعلىدخلأنّهفذکرشاذانبنالفضلمحمّدأبيعنالکشّيروى

تناولهف،لهرداءفيملفوف،حضنهفيکتابمنهسقط،يخرجأنأرادفلّما،(السالم
وذکرعليه،وترحّمالفضل،تصنيبمنالکتابوکانفيه،ونظر(السالمعليه)محمدأبو
.«أظهرهمبينوکونهشاذانبنالفضلبمکانخراسانأهلأغبط»:قالنّهأ

....1027رقم542:الکشّيرجال
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به تقليد از مراجع( ع)امر امام 

مراجعازتقليدبر(ع)صادقامامدستور

و يا در روايتي ديگن از انا  صادق اينگونه تصنيح شده الت

ْن اُلفُقْْهاءِّ  ا ْنُن ْكاْن نِّ ب فْأْنَّ هِّ ْصائِّنا ي، حْ لِّنُْفسِّ ب لِّْهذْواهُ، ُنطِّ ، ُنْاالِّفا ينِّهِّ ب لِّدِّ ُْنذنِّ ْنذُواْلهُ افِّظا َِّ ب  عذا

ُلعْْوا  ِّ أُْن يُقْل ُِّدوهُ  .فْلِّ

...131ص،27جالشيعه،وسائل
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به تقليد از مراجع( ع)امر امام 

حديثنارواةإلىفيهافارجعواالواقعةالحوادث

نُحَدَّثَنَامُحَمَّدُبْنُمُحَمَّدِبْنِعِصَامٍالْکُلَيْنِيُّرَضِيَاللَّهُعَنْهُقَالَحَْدَّثَنَامُحَمَّْدُبْْ-4
يَاللَّهُسَأَلْتُمُحَمَّدَبْنَعُثْمَانَالْعَمْرِيَّرَضِ:الْکُلَيْنِيُّعَنْإِسْحَاقَبْنِيَعْقُوبَقَالَيَعْقُوبَ

لتَّوْقِيعِبِخَطِّاعَنْهُأَنْيُوصِلَلِيکِتَاباًقَدْسَأَلْتُفِيهِعَنْمَسَائِلَأَشْکَلَتْعَلَيَّفَوَرَدَتْفِي
اتُونَوَأَمَّاظُهُورُالْفَرَجِفَإِنَّهُإِلَىاللَّهِتَعَالَىذِکْرُهُوَکَذَبَالْوَقَّْ...مَوْلَانَاصَاحِبِالزَّمَانِ

لَالٌوَأَمَّْا ثُالْحَْوَادِوَأَمَّاقَوْلُمَنْزَعَمَأَنَّالْحُسَيْنَعلَمْيُقْتَلْفَکُفْرٌوَتَکْْذِيبٌوَضَْ
.هِمْفِيهَاإِلَىرُوَاةِحَدِيثِنَافَإِنَّهُمْحُجَّتِيعَلَيْکُمْوَأَنَاحُجَّةُاللَّهِعَلَيْفَارْجِعُواالْوَاقِعَةُ
...483:ص،2جالنعمة،تماموالدينکمال
...181ص،53جاالنوار،بحار

توهين به حوزه علميه و علما/جائگاه تقليد/و اما الحوداث الواقعه/كمال الدين/01.jpg
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(  ع)توهين به حضرت يونأ 

جهنمبهومردماهيشکمدريونأحضرت:بصرياحمد
رفت

آنايينپطبقاتبهنيزونگريستجهنمظلماتبهروحشومردماهيشکمدريونس
استديناينجادردرختازمنظوروکردنگاه
وشدجداروحشيونسخوردرايونسماهيکهآنازپس

اآنجدرو...کرددركراآنظلماتوجهنميونسآري.ببيندراآنتا
نشدبزرگحالدرجهنميديداوکهجهنمياينوگفتسخناوباوديدراقارون

دراوجسدکهکنمميآشکارراحقيقتمنولي...استستمگراناعمالنتيجهدر
افتادسرپناهبيوعريانبيابان،

..104ص4جمتشابهات
...يونسحضرتشبههازفتحيهجواب
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داستان قارون

قرآندرقارون

وَن َكاَن ِمْن َقنْوِم م وَسني َفبََغني عَ } لَنْيِهْم َوآتَْيَنناه  ِمننْ إِنَّ َقار 
ْصن نوء  بِاْلع  ن وِز َما إِنَّ َمَفاتَِحه  لََتن  نوَِّة إِْذ َقنالَ اْلك  ولِني اْلق 

 
لَنه  بَِة أ

ه  الَ تَْفَرْح إِنَّ هللَا الَ ي ِحبُّ اْلَفرِ  76/ 28: القصص{ ِحينَ َقْوم 

ونَه  َفَخَسْفَنا بِِه َوبَِداِرِه اْلْرَض َفَما َكاَن لَ } ر  ِمنْن ه  ِمْن فَِئة يَنص 
ْنَتِصِرينَ  81/ 28: القصص{ د وِن هللا َوَما َكاَن ِمْن الم 



داستان قارون

زَلَُهمُأَنْوَمِصْرَمِنْإِسْرَائِيلَبَنِيمُوسَىأَخْرَجَلَمَّاأَنَّهُقَارُونَهَلَاكِسَبَبُکَانَوَ
قَاعِدٌأَنْتَوَالتَّوْبَةِفِيقَوُْمكََقارُونُيَافَقَالَمُوسَى،عَلَيْهِفَدَخَلَ....الْبَادِيَةَ
أَمَرَفَ...بِقَوْلِهِاسْتَهْزَأَوَبِهِفَاسْتَهَانَالْعَذَابُ،بِكَنَزَلَإِلَّاوَ-مَعَهُمْادُْخلْهَاهُنَا
وَسىمُفَغَضِبَعَلَيْهِفَصُبَّ-بِالْمَاءِخُلِطَقَدْ[رََمادٌ]رماداعَلَيْهُِيصَبَّأَنْقَارُونُ
فَأَْوَحى-يٍّبِنَبِلَكَفَلَسْتُلِيتَغْضَبْلَمْإِنَْربِّيَاُموسَىفَقَالَ-شَدِيداًغَضَباً
...:قالشِئْتَبِمَافَمُرْهَا-تُطِيعَكَأَنْالْأَرْضَوَالسَّمَاوَاتِأَمَرْتُقَدْ-إِلَيْهِاللَّهُ
رْضِاْلأَفِيقَارُونُدَخَلَوَ-الْأَرْضِفِيفِيهِبِمَاالْقَصْرُفَدََخلَ-ُخذِيهِأَرْضُيَا

مِنْتَزِدْنِيالَلَاوَىابْنَيَامُوسَىلَهَُفقَالَبِالرَّحِمِ،حَلَّفَهُوَفَبَکَىرُکْبَتَيْهِ،إِلَى
.-خَزَائِنِهِوَبِقَصْرِهِابْتَلِعِيهِوَخُذِيهِأَرْضُيَاکَلَامِكَ،
..144:ص،2جالقمي،تفسير
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داستان قارون

فِيکَانَتْوَالسَّلَامُعَلَيْهِمُوسَىعَمِّابْنَقَارُونُکَانَ:قَالَعَنْهُاللَّهُرَضِيَعَبَّاسٍابْنِعَنِ
وَدِرْهَمٍأَلْبِمِائَةَأُعْطِيكَقَارُونُلَهَافَقَالَهَيْئَةٌوَجَمَالٌلَهَابَغِي امْرَأَةٌمُوسَىزَمَانِ

مَعْشَرَيَاتَقُولِينَفَالتَّوْرَاةَعَلَيْهِمَُيتْلُوإِسْرَائِيلَبَنِيعِنْدَجَالِسٌهُوَوَمُوسَىإِلَىغَداًتَجِيئِينَ
حَتَْأصْبَفَلَمَّادِرْهَمٍأَلْبِمِائَةَمِنْهُفَأَخَذْتُنَفْسِهِِإلَىدَعَانِيمُوسَىإِنَّإِسْرَائِيلَبَنِي

يَاَمرْأَةُالْفَقَالَتِزِينَتِهِفِيحَضَرَقَارُونُکَانَوَرُءُوسِهِمْعَلَىفَقَامَتْالْبَغِيُالْمَرْأَةُجَاءَتِ
رُءُوسِعَلَىإِسْرَائِيلَبَنِيبَيْنََأقُولَأَنْعَلَىدِرْهَمٍأَلْبِمِائَةَأَعْطَانِيقَارُونَإِنَّمُوسَى
ذَلِكَعَنْاللَّهُأَکْرَمَكَلَقَدْدَعَوْتَنِيتَکُونَأَنْاللَّهِمَعَاذَوَنَفْسِكَإِلَىدَعَوْتَنِيأَنَّكَالْأَشْهَادِ
.حَمْدُالْلِلَّهِوَبَلَغَمَالَيَتَجَلْجَلُإِنَّهُوَابْتَلَعَتْهُوَفَأَخَذَتْهُخُذِيهِلِلْأَرْضِمُوسَىفَقَالَ
...253:ص،13ج،(بيروت-ط)األنواربحار

.170:ص،(للراوندي)السالمعليهماألنبياءقصص
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نجات حضرت يونأ از شكم ماهي

انبياءسورهدريونأحضرتقضيه

َغاِضباً َفظَ  لَْيِه نَّ أَْن لَْن نَْقِدَر عَ َوَذا النُّوِن إِْذ َذَهَب م 
ل َمناتِ أَْن الَ إِلَنهَ 

ُّ
نْبَحانَ َفَناَدي فِي الظ َك إاِلَّ أَْننَت س 

ْيَنناه  َتَجْبَنا لَنه  َونَجَّ َفاْسن* إِن ِي ك نت  ِمْن الظَّالِِمينَ 
ؤْ  -87/ 21: اْلنبياء{ِمنِينَ ِمْن اْلَغم ِ َوَكَذلَِك ن ْنجِي اْلم 

88...
ورفت(خودقوممياناز)خشمگينکههنگامآندر(آوريادبه)را]يونس[النونذاو

روفنهنگکامدرکهموقعلامّا)گرفتنخواهيمتنگاوبرماکهپنداشتملچنين
!تومنزّهل!نيستمعبودىتوجز!(خداوندا)»:زدصدا(متراکمى)هلمتهاآندر(رفت،
يديمبخشنجاتشاندوهآنازورسانديماجابتبهرااودعاىما«!بودمستمكارانازمن
!دهيمملنجاترامؤمنانگونهاينو

انحرافات عقيدتي/نظر احمد وحضرت يونس/0قرآن انبياء/11.jpg


نجات حضرت يونأ از شكم ماهي

صافاتسورهدريونأحضرتداستان

حُون139ِ:الصافاتََإِنَّيُونُسَلَمِنْالْمُرْسَلِينَو 140:الصْافاتإِذْأَبَقَإِلَْيالْفُلْْكِالْمَشْْ
فَلَْواْل142َ:الصافاتفَالْتَقَمَهُالْحُوتُوَهُوَمُلِيم141ٌ:الصافاتفَسَاهَمَفَکَانَمِنْالْمُدْحَضِينَ

فَنَبَْذْنَاه144ُ:الصْافاتلَلَبِثَفِيبَطْنِهِإِلَييَوْمِيُبْعَثُون143َ:الصافاتأَنَّهُکَانَمِنْالْمُسَبِّحِينَ
وَأَرْسَلْنَاهُإِلَْي146:الصافاتوَأَنْبَتْنَاعَلَيْهِشَجَرَةًمِنْيَقْطِين145:الصافاتبِالْعَرَاءِوَهُوَسَقِيمٌ

...148:الصافات.فَآمَنُوافَمَتَّعْنَاهُمْإِلَيحِين147:الصافاتمِائَةِأَلْبأَوْيَزِيدُونَ
.کردرفرا(باروجمعيّتاز)پرکشتلسوىبهکهرازمانلبياورخاطربه(139)!است(ما)رسوالنازيونسو
ماهلو(افكندنددريابهرااو)(141)!شدمغلوب(وافتاداونامبهقرعهو)افكند،قرعهآنهاباو(140)

روزتا(143)...نبودکنندگانتسبيحازاواگرو(142)!بودسرزنشمستحقّکهحاللدربلعيد،رااوعظيمل
(144)!ماندملماهلشكمدرقيامت

يماربکهحاللدرافكنديمگياهازخاللخشكسرزمينيكدررااو(وبخشيديمرهايلرااوماحالهربه)
بهرااوو(146)(!يابدآرامشمرطوبشوپهنبرگهاىسايهدرتا)رويانديماوبرکدويلبوتهو(145)!بود

آنانمعلوملمدّتتارواينازآوردند،ايمانآنها(147)!فرستاديم-بيشتريا-نفرىهزاريكصدجمعيّتسوى
(148)!ساختيممندبهرهزندگلمواهبازرا

انحرافات عقيدتي/نظر احمد وحضرت يونس/0قرآن صافات/11.jpg


نجات حضرت يونأ از شكم ماهي

قلمسورهدريونأحضرتداستان

نننْ  ْكننِم َرب ِننَك َواَل تَك  ننوتِ إِْذ َفاْصننبِْر لِح   َكَصنناِحِب اْلح 
َو َمْكظ وٌم  ه  نِْعَمنٌة لَْواَل أَْن تََداَركَ 48: القلنمنَاَدى َوه 

َو مَ  بَِذ بِاْلَعَراِء َوه  وٌم ِمْن َرب ِِه لَن  َفاْجَتبَناه  49:القلنمْذم 
...50:لقلماَربُّه  َفَجَعلَه  ِمَن الصَّالِِحيَن 

]=ماهياکنونکهچنيناستصبرکنومنتظرفرمانپروردگارتباش،ومانندصاحب
ليکهدرتقاضايمجازاتقومشعجلهکردوگرفتارمجازاتتركاو)مباش[يونس

د،واگررحمتخدابهياريشنيامدهبو.درآنزمانکهبانهايتاندوهخداراخواند(شد
وراوليپروردگارشا.بيرونافكندهميشددرحاليکهنكوهيدهبود(ازشكمماهي)

!برگزيدوازصالحانقرارداد

انحرافات عقيدتي/نظر احمد وحضرت يونس/0قرآن قلم/11.jpg


نجات حضرت يونأ از شكم ماهي

يونأحضرتقضيهدرمفسراناقوال

منونجيناههلفاستجبنا)لهمعجزة،حياالحوتبطنفيوبقاؤه:الطبرسيالشيخقال
ماک،بهدعوناإذاننجيهم:أي(المؤمنينننجيوکذلك)الحوتبطنمن:أي(الغم

.النونذاأنجينا
.109ص7جالبيانمجمعتفسير
وأنبتلساحلاإلىالحوتقذفهبأنالغممنونجيناهلهفاستجبنا:الکاشانيالفيضقال
.يقطينمنشجرةعليهاهلل

352ص3جالصافيالتفسير

انحرافات عقيدتي/نظر احمد وحضرت يونس/طبرسي/1.jpg
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نجات حضرت يونأ از شكم ماهي

کالفرخالحوتبطنمنخرجيونسان:المفسرونقال:مغنيةجوادمحمدقال
منعزوليقحيثوذلك،بهايستظليقطينمنشجرةعليهأنبتاللَّهوان،الممتعط

أي-بِالْعَراءِبَذْناهُفَنَيُبْعَثُونَيَْومِإِلىبَطْنِهِفِيلَلَبِثَالْمُسَبِّحِينَمِنَکانَأَنَّهُالفَلَوْ»:قائل
.«الصافات146-يَقْطِينٍمِنْشَجَرَةًعَلَيْهِوأَنْبَتْناسَقِيمٌوهُوَ-النباتمنخالمکانفي

.194ص4جالکاشبالتفسير

انحرافات عقيدتي/نظر احمد وحضرت يونس/كاشف/1.jpg


نجات حضرت يونأ از شكم ماهي

يونأقصةفيالطباطبائيالسيدكالم

أولثانيةاالنفخةأوالخالئقيموتفيهاالتياألولىالنفخةيبعثونبيومالمرادوأن
.اللبثطولعنکنايةالقيامةبيومالتأجيل

المکانعراءوال،بهوالرميالشئطرحالنبذ"سقيموهوبالعراءفنبذناه":تعالىقوله
السياقطيهيعماعلىوالمعنى.شجرأوخباءأوسقبمنبهايستظلفيهسترةالالذي
ظلالأرضفيالماءخارجوطرحناهالحوتبطنمنفأخرجناهالمسبحينمنصارأنه
.سقيموهوبهيستظلفيها

....164ص17جالميزانتفسير

انحرافات عقيدتي/نظر احمد وحضرت يونس/الميزان/1.jpg


نجات حضرت يونأ از شكم ماهي

ويونسولياليأيامابطنهفيسوياحياحفظهسبحانهاهللأنثم:الطباطبائيالسيدقال
إلهال"أننهبطفييناديوهوفعلبمامؤاخذةبهااهللابتالهبليةأنهايعلمالسالمعليه
لفظهيأنالحوتفأمرلهاهللفاستجاب."الظالمينمنکنتإنيسبحانكأنتإال

لماثمبأوراقهاظليستيقطينمنشجرةعليهسبحانهاهللفأنبتسقيموهوبالعراءفنبذه
.حينإلىاهللفمتعهمبهوآمنوادعوتهفلبواقومهإلىأرسلهحالهاستقامت
.167ص17جالميزانتفسير

يونأحضرتقضيهدرمكارمالعظميهللاآيتسخن

...157ص19جنمونهتفسير

انحرافات عقيدتي/نظر احمد وحضرت يونس/الميزان1/1.jpg
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(  ع)جائگاه حضرت يونأ در روايات ائمه 

الْأَنْبِيَاءِبُيُوتَاتُهِيَوَتُرْفَعَأَنْاللَّهُأَذِنَبُيُوتٍفِيجَلَّوَعَزَّفَقَالَ....(ع)الباقراإلمامعن
وَلَکُمْقَبْنَجَامَنْبِهَانَجَاالَّتِيالْإِيمَانِعُرْوَةِبَيَانُفَهَذَاالْهُدَىَأِئمَّةِوَالْحُکَمَاءِوَالرُّسُلِوَ
ذُرِّيَّتِهِمِنْوَقَبْلُمِنْهَدَيْنانُوحاًوَکِتَابِهِفِيجَلَّوَعَزَّاللَّهُقَالَوَالْأَئِمَّةَيَتَّبِعُمَنْيَنْجُوبِهَا

رِيَّازَکَوَالْمُحْسِنِينَنَجْزِيکَذلِكَوَهارُونَوَمُوسىوَيُوسُبَوَأَيُّوبَوَسُلَيْمانَوَداوُدَ
الْيَسَعَوَإِسْماعِيلَوَالصَّاِلحِينَمِنَکُل إِلْياسَوَعِيسىوَيَحْيىوَ

ىإِلهَدَيْناهُمْوَاجْتَبَيْناُهمْوَإِخْوانِهِمْوَذُرِّيَّاتِهِمْوَآبائِهِمْمِنْوَ
فَقَدْهؤُالءِهابِيَکْفُرْفَإِنْالنُّبُوَّةَوَالْحُکْمَوَالْکِتابَآتَْيناهُمُالَّذِينَأُولئِكَمُسْتَقِيمٍصِراطٍ
-بَيْتِهِأَهْلِمِنْبِالْفُضَّلِوَکَّلَفَإِنَّهُبِکافِرِينَبِهالَيْسُواقَوْماًبِهاوَکَّلْنا
...218صصدوقشيخالنعمهتماموالدينکمال

انحرافات عقيدتي/نظر احمد وحضرت يونس/صدوق/1.jpg


(  ع)جائگاه حضرت يونأ در روايات ائمه 

لَّذِياالْحُوتُ...يُونُسَقَوْمِعَنْإِلَّاالْعَذَابَاللَّهُرَدَّمَااللَّهِعَبْدَِأبُولِيقَالََقالَجَمِيلعَنْ
بَحْرِفِيلَدَخَثُمَّمِصْرَبَحْرِإِلَىخَرَجَثُمَّالْقُلْزُمِبَحْرِفِيفَدَخَلَ-بَطْنِهِفِييُوُنسُحُبِسَ

الْأَرْضِتَحْتَبِهِمَرَّتْثُمَّ.الْغَوْرَاءِدِجْلَةَفِيخَرَجَثُمَّطَبَرِسْتَانَ
اللَّهُتَوَأَنْبَوَلَحْمُهُجِلْدُهُذَهَبَوَقَدْ

-جَرَةَالشَّاللَّهُأَمَرَثُمَّفَشَکَرَ،الشَّمْسِمِنَفَأَظَلَّتْهُالدُّبَّاءُوَهِيَيَقْطِينٍمِنْشَجَرَةًعَلَيْهِ
أَْلبٍمِائَةَتَرْحَمْلَمْلِمَيُونُسُيَاإِلَيْهِاللَّهُفَأَوْحَى-فَجَزِعَعَلَيْهِالشَّمْسُوَوَقَعَعَنْهُفَتَنَحَّتْ

دَنَهُبَعَلَيْهِاللَّهُفَرَدَّعَفْوَكَ،عَفْوَكَرَبِّيَافَقَالَ-سَاعَةٍأَلَمِمِنْتَْجزَعُوََأنْتَيَزِيدُونَأَوْ

...317:ص،1جالقمي،تفسير

انحرافات عقيدتي/نظر احمد وحضرت يونس/تفسير قمي/1.jpg


(  ع)جائگاه حضرت يونأ در روايات ائمه 

ُظلْمَةِاتِالظُّلُمفِينَادَىوَ-أَيَّامٍثَلَاثَةَالْحُوتِبَطْنِفِييُونُسُلَبِثَقَالَجَعْفَرٍأَبِيعَنْ
ِإنِّي[كَإَِليْتُبْتُ]سُبْحاَنكََأْنتَإِلَّاِإلهَالأَنْالْبَحْرِظُلْمَةِوَاللَّيْلِظُلْمَةِوَالْحُوتِبَطْنِ
أَلْقَاهُفَقَذََفهُثُمَّ-السَّاحِلِإِلَىالْحُوتُفَأَخْرَجَهُلَهُاللَّهُفَاسْتَجَابَ،الظَّالِمِينَمِنَکُنْتُ

يَقْطِينٍمِنْشَجَرَةًعَلَيْهِاللَّهُأَنْبَتَوَ-بِالسَّاحِلِ
حِينَيَبِسَتْأَنْ-بِهَاتَعْيَلَمْوَتَسْقِهَاَلمْوَ-تَزْرَعْهَالَمْلِشَجَرَةٍحَزِنْتَأَيُوُنسُيَاقَالَ

مُعَلَيْهِيَنْزِلَأَنْأَرَدْتَ-أَلْبٍمِائَةِمِنْأَکْثَرَنَْينَوَىلِأَهْلِتَحْزَنْلَمْوَ-عَنْهَااسْتَغْنَيْتَ
قَوْمِهِإِلَىيُونُسُفَانْطَلَقَإِلَيْهِمْ،فَارْجِعْاتَّقَوْاوَآمَنُواقَدْنَيْنَوَىأَهْلَإِنَّ-الْعَذَابُ
.....319:ص،1جالقمي،تفسير

انحرافات عقيدتي/نظر احمد وحضرت يونس/تفسير قمي1/1.jpg


احمد الحسن و نجات حضرت يونأ

يونأحضرتنجاتوالحسناحمد

دستاندرسنگيمن:استکردهجمالتاينگفتنبهامرمرا(ع)مهديامامپدرم
نوحيکشتهدايتجهتراآنروزيکهبودمطالبابيبنعليحضرتاميرالمومنين

ايبرديگرباريونمرودآتشاز(ع)ابراهيمحضرتنجاتبرايبارويكانداخت
نسخ(ع)موسيحضرتباآنوسيلهبهونهنگشکماز(ع)يونسحضرتنجات
روزردودادهقرار(ع)داودحضرتسپرآنراودرياشکافتنبرايعصاييآنوگفت
تبسدستشبرآنراصفيندروبردکاربهخودبرايسپرعنوانبهآنرااحد

علميههايحوزههايطلبهبهخطاب

انحرافات عقيدتي/نظر احمد وحضرت يونس/من يونس رانجات دادم/1.jpg


(  عليه السالم)توهين به حضرت ابراهيم 

هستندخداآنهاكهكردتصورديدراائمهنورابراهيم
ازکاملعقلهاياصحابحتيمحمدآلومحمد(نورهاي)انوارکهاستاينحقيقت
مانگحتيکهبطوري.استکردهحيرتدچارراارجمندفرشتگانوقدرعاليپيامبران
.هستند(يکتاخداوند)منزهدانايفرمانروايآنهاکهکردند
فتگديدراقائمحضرتنوروشدکشباوبرايآسمانهاملکوتکهزمانيابراهيمبس
ستاپروردگارمناينديدگفتراعليامامحضرتنورکهوزمانياستمنپروردگاراين
ابراهيموحضرتاستمنپروردگاراينگفتديدرامحمدحضرتنورکهزمانيو

وديدشدکشباوبرايآنهاحقيقتکهزمانيتاهستندمخلوقآنهاکهدهدتمييزنتوانست
ردرا(منيت)أنابهآنهابرگشتوالهياقدسذاتازآنهاغيبتودارندپايانآنهاکه

و.استآفريدهراآسمانهاکهشدکسيمتوجهفقطکهاستهنگاماينودرديد،رالحظاتي
هستندخداونديآفريدهآنهاکهدانست

...30ص1جمتشابهات

انحرافات عقيدتي/حضرت ابراهيم مشرك شده بود/تهمت شرك به حضرت ابراهيم توسط احمد/1.jpg


(  ع)توهين به حضرت ابراهيم 

رَأَىلَمَّافَ*الْآَفِلِينَأُحِبُّلَاقَالَأَفَلَفَلَمَّارَبِّيهَذَاقَالَکَوْکَبًاَرَأىاللَّيْلُعَلَيْهِجَنَّفَلَمَّا
*الِّينَالضَّالْقَوْمِمِنَلَأَکُونَنَّرَبِّييَهْدِنِيلَمْلَئِنْقَالَأََفلَفَلَمَّارَبِّيهَذَاقَالَبَازِغًاالْقَمَرَ
مِمَّابَرِيءٌإِنِّيقَوْمِيَاقَالَأَفَلَتْفَلَمَّاأَکْبَرُهَذَارَبِّيهَذَاقَالَبَازِغَةًالشَّمْسَرَأَىفَلَمَّا

مِنَأَنَاوَمَاحَنِيفًاوَالْأَرْضَالسَّمَاوَاتِفَطَرَلِلَّذِيوَجْهِيَوَجَّْهتُإِنِّي*تُشْرِکُونَ
.(79-76:انعام)الْمُشْرِکِينَ



(  ع)توهين به حضرت ابراهيم 

(ع)إبراهيمفي(ع)الرضااإلمامكالم

ْضافْقْا ْ  ي ْ إِّنَّ الن ِّ ُنفَ نْافَ أْصُ ثْْ ثْةِّ إِّلْىْوقْ ْ إُِّبْناهِّ ْهْنةْ يُْعبُدُ صِّ وْ اُلقْْمنْ يُْعبُدُ ُنفَ صِّ وْ الزُّ
ُنفَ  َْ وْ الشَُّمكْ يُْعبُدُ صِّ ينْ ذْلِّ نْ ْخْنجْ حِّ افِّيهِّ أُُخفِّيْ الَّاِّ ِّْن ِّ السَّ نِّ وْ اللَُّيسُ ْعلُْيهِّ ْأنَّ فْلْمَّ
ْهْنةُ ْرأْى ُنْكارِّ ْعلْىْرب ِّيهااقا ْ الزُّ ُلتِّاُ وْ اُْلِّ ابْارِّ االِّ اُْلفِّلِّينْ أُحِّ ُّ ال-قا ْ اُلْكُوْك ُ أْفْسْ فْلْمَّ
ْنَّ  ُفُو ْ َِّ َُ نُ ا فْا ِّ نِّ نُ الْ اُلُمُحْدثِّ صِّ فْا ِّ نِّ ي ِّ اصِّ ...-ُلقْدِّ

ي ُ أْْرادْ إِّنَّْماوْ  ينِّهِّ ُ بُُطْ نْ لُْه ُ يُبْي ِّنْ أْنُ قْا ْ بِّْماإُِّبْناهِّ دِّ
...74:ص،(للصدوق)التوحيد،196:ص،1جالسالم،عليهالرضاأخبارعيون

ا يغيذ  وإنما قا  ذلَ على لبيس االنكار على قونه والتنبيه له  على أن نذ: قا  الطولي
.وينتقس نن حا  إلى حا  ال يجوز أن يكون إلها نعبودا ، لثبو  داللة الحدث فيه 

.184ص 4التبيان في تفسين القنآن  ج 

انحرافات عقيدتي/حضرت ابراهيم مشرك شده بود/عيون اخبار الرضا/1.jpg


(  ص)توهين احمد الحسن به رسول اكرم 

ظلمتدارايوبودهگنهکارپيامبر

مِنْتَقَدَّمَمَااللَّهُلَكَلِيَْغفِرَمُبِينًافَتْحًالَكَفَتَحْنَاإِنَّاشريفهآيهذيلدربصرياحمد
:نويسدمي.2-1:الفتح.تَأَخَّرَوَمَاذَنْبِكَ

دواحخدايجزميرود،کنارکهايلحظهدروشودميجابجاکهاستحجابياينو
وابقايبرايکهوماندنميباقيقهار
هتربفهمبراي.خداستبرابردرگناهيمانندکهاوستشخصيتو«انا»آنواست
شودمطالعهحمدتفسيرمبين،فتح

ماندينمباقينيست،آندرظلمتيکهنوريجزوخداجزفتح،هنگامدربنابراين
ميهبرداشتوجودشصفحهازيعني

شود
138ص4جمتشابهات

انحرافات عقيدتي/پيامبر گنهكار بود وداراي ظلمت/1.jpg


(  ع)توهين احمد الحسن به حضرت امير 

:است(ع)عليجدالشيءاکثراالنسانازمراد

چيست؟متعالخداوندسخناينمعني:126سوال
...(54کهب)
ايندرانسانوباطلاهلبرآنباآوردنحجتوحقکالميعنيآيهايندرجدلو

ويعنيآيه
وسنفهوايازدوربهراامورکهشودعرضهسالمعقلبراگرباطلاهلبينومجادله
استضعبونادانيميکندبررسيتعصب

...11ص4جمتشابهات

انحرافات عقيدتي/نظر احمد درباره حضرت علي/علي كان الانسان اكثر شيء جدلا/1.jpg


سخن احمد الحسن موافق نظر عامه

:مطابق تفسير اهل سنت( ع)تنقيص حضرت امير 
بْيعنالزُّهْرِيِّقالأخبرنيعَلِيُّبنحُسَيْنٍأَنَّحُسَيْنَبنعَلِيٍّأخبرهأَنَّعَلِْيَّبْنأ

لَامطَالِبٍأخبرهأَنَّرَسُولَاللَّهِصلىاهللعليهوسلمطَرَقَهُوَفَاطِمَةَبِنْتَالنبيعل يْهالسَّْ
اءَأَنْيَ بْعَثَنَْابَعَثَنَْا،لَيْلَةًفقالأالتُصَلِّيَانِفقلتيارَسُولَاللَّهِأَنْفُسُنَابِيَْدِاللَّْهِفْإذاشَْ

رِبُفَخِْ ذَهُوهْوفَانْصَرَفَحينقُلْنَاذلكولميَرْجِعْإليشيئاثُمَّسَمِعْتُهُوهومُوَلٍّيَضْْ
وکانالْإِنْسَانُأَکْثَرَشَيْءٍجَدَلًايقول

بيروت-اليمامة,دارابنکثير:،نشر1127ح379ص1صحيحالبخاريج

انحرافات عقيدتي/نظر احمد درباره حضرت علي/علي كان الانسان اكثر شيء جدلا/بخاري/1.jpg


انسان زيان کاري بوده است( ع)حضرت علي 

:است(ع)اميرحضرت«خسرلفياالنسان»ازمراد
زيانردهميشهانسانکهسوگندعصربه:109/سوال
است؟معنيچهبهاست

است:(بصرياحمد)جواب
.62ص3جمتشابهات

انحرافات عقيدتي/نظر احمد درباره حضرت علي/حضرت علي تفسير ايه لفي خسر/1.jpg


تفسير ان االنسان لفي خسر از زبان ائمه

محمدآلاعداءانسان،ازمراد

فسيرآيهراتاينگونهشيخصدوقروايتيراازامامصادقنقلميکندکهايشان
:فرمودند

لاهللسألتالصادقجعفربنمحمدعليهماالسالمعنقو:عنالمفضلبنعمرقال
جالعصْرعصْرخْرو:قالعليهالسالم"والعصرإناالنسانلفيخسر":عزوجل

يعنيأعداءنا"إناالنسانلفيخسر"القائمعليهالسالم
....656صصدوقشيخالنعمهتماموالدينکمال

لأعْداءآ(اناالنسانلفيخسر)وربعصرالقيامة،:وتفسيرها:سيدبنطاووس
)بمواسْاةاخْوانهم،(وعملواالصالحات)،(بواليتهم(االالذينآمنوا)،محمد

.فيغيبةغائبهم(وتواصوابالصبر
...247صطاووسبنسيداالعمالاقبال

انحرافات عقيدتي/نظر احمد درباره حضرت علي/حضرت علي تفسير ايه لفي خسر/صدوق/1.jpg
انحرافات عقيدتي/نظر احمد درباره حضرت علي/حضرت علي تفسير ايه لفي خسر/سيد بن طاووس/1.jpg


تفسير ان االنسان لفي خسر از زبان ائمه

جهلابوانسان،ازمراد

إالهْلأبْاجيعنْي:والعصراناالنسانلفيخسْر:عنابنعباسفيقولهتعالى
الذينآمنواوعملواالصالحاتذکرعليوسلمان

...260ص2جآشوبشهرابنطالبابيآلمناقب

انحرافات عقيدتي/نظر احمد درباره حضرت علي/حضرت علي تفسير ايه لفي خسر/ابن شهر آشوب/1.jpg


(ع)وجود ظلمت و تاريکي در حضرت علي

شدميمحمدهماننبودععليوجوددرظلمتاگر
ليعقالهي)ميفرمايدکهصبحدعايدرعابيطالببنعليسخنمعني:136سوال

چيست؟الجنانمفاتيحصباحدعاي(استمغلوبمنعقلمغلوب
ومنيتاگروشودمياداعبارتاينظلمت،ومنيتجهتاز:بصرياحمدپاسخ

.
....26ص4جمتشابهات

انحرافات عقيدتي/نظر احمد درباره حضرت علي/در وجود حضرت علي ظلمت كمي بود/1.jpg


مشرک بود و داراي ظلمت( ع)امام حسين

:بودهنفسانيشركوشك(ع)حسيناماموجوددر
ازمراالهي)ميفرمايدکهعرفهدعايدرالسالمعليهحسينامامفرمودهمعني:27سوال

؟چيست(بخشطهارتخويششركوشكازمراوکنخارجخويشنفسذلتگمراهي
:ميدهدپاسخاينگونهتمامجسارتبابصرياحمد

آنازارمخلوقکه
وسبحانخدايفقطآنوجودبدونکهعدميوظلمتبارااومنيتايننيستگريزي
معنااينبهروهمينازوآميزدميدرهموالغيرماندميمتعال

وعدمشائبهيرفتنبينازونمايدميدرخواستراالمبينفتححسينامام
ماندنميباقيقهارواحدخدايجزچيزيآنبدونکهعدميراوجودشصفحهازظلمت

...30ص2جمتشابهات

انحرافات عقيدتي/امام حسين مشرك بود/امام حسين مشرك بود/1.jpg


عصمت معصومين امر قرآني است

ثبي ت عصمت معصومين عليهم السالم يك مسأله قرآني است و آي ه ططهي ر عص مت آن ان را ط
ُأْك أُْهسْ . كرده است ْ  ْعُنُكُ  الن ِّ ُ لِّيُُاهِّ َِّ ْنُكُ  تُْطهيناب إِّنَّما يُنيُد  .اُلبُْيتِّ ْويُْطه ِّ

را در ( ع)و ائم ه ( ص)و همچنين در آيه اول ي امم ر اعاع ت ب ي قي ر و ش رع  ي امبر اك رم 
رديف اعاع ت دراون ر ماع ال ش مرده اس ت ك ه فخ ر راست اس اس اوانه ه ات علم ي اه ل س نت 

: اعاراف به داللت آيه بر عصمت اولي االمر مي كنر

ُلذ} يعُذوا النَّ يعُذوا وْ ْوأْطِّ يْن آْننُذوا أْطِّ ذُنُك ُ يْا أْيُّْها الَّذاِّ / 4: النسذاء{وْ  ْوأُُولِّذي اَُنذنِّ نِّ
59

وثبذت أن كذس نذن أنذن و بطاعتذه علذى لذبيس الجذز  :  ه  604قال الراست الشافعي الماوفی 
أن وأ  أن يكون نعصونا عن الاطأ، فثبت قطعا أن أولي اَنن الماكور في هاه اْلية ال بد و

.يكون نعصونا

ابتثنيزواستقطعىوحامىاالمرأولواساعاعتبهدرافرمانکهشرثابتبنابراين
اشرباشاباهودطااسمعصومبايربرانرواجبرااعاعاشو يروىدراونرکسهرکهشر

.باشنرمعصومبايرقطعاوناچاربهآيهايندراالمراولىبودچنيناينوقاى
بينو ،-العلميةالكت دار:ناشن،116ص،10جالغي ،نفاتيحأوالكبينالتفسين



عصمت معصومين امر در سنت قطعي

ثقلينحديث
َلنْوانهماالابيتيوأَهْلُاللَّهِکِتَابُالثَّقَلَيْنِفِيکُمْتَاركاني:فرمود(ص)اکرمپيامبر
نالشيخيشرطعلياإلسنادصحيححديثهذا.الْحَوْضَعَلَىَّيَرِدَاحتىيَتَفرِقَا

..37ص3جمستدرك

(ع)عليمعوالحقالحقمععلي
...360ص20جدمشقتاريخمعكوالحقالحقمعأنت:عساکرابن

ص7جالزوائدمجمع.ثقاتورجالهالبزاررواه.الحقاتبععليااتبعمنالهيثمي
129...

عليمعالقرآنوالقرآنمععلي

...134ص3جمستدرك.اإلسنادصحيححديث:الحاکم
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عصمت معصومين امر در سنت قطعي

:داردثقلينحديثتوضيحدرزيباييسخنالمصريعلمأبوتوفيقاستاد
منالباطليهيأتال)الذيالعزيز،اهللبکتابقرنهم(وسلموآلهعليهاهللصلى)النبيإن
.اآلخرعنأحدهمايفترقفال(خلفهمنواليديهبين
وقديز،العزالکتابعنافتراقاتعدالدينألحکاممخالفةأيةصدورأنالطبيعيومن
فداللته.ضالحوعلىيرداحتىافتراقهمابعدم(وسلموآلهعليهاهللصلى)النبيصرح
...جليةظاهرةالعصمةعلى
لجعهوالذي.بهمبالتمسكاألمرصحلمامنهم،يقعالخطأکانولو:قالأنإلي

ولورآن،بالقالمتمسكيضلالکمايضلالبهمالمتمسكوأن.حجةوأفعالهمأقوالهم
.يضلبهمالمتمسكلکانالخطأأوالذنبمنهموقع

وا الذدنيا، ولذو أخطذأوا أو أذنبذوا لفذارقوأنه  لن يفارقوا القنآن ولذن يفذارقه  نذدة عمذن
.القنآن وفارقه 

.80-77ص:البيتأهل



عصمت معصومين امر در سنت قطعي

سنتاهلآراءمخالف

نسبتوقرطاسحديثشرحدرسنتاهلعلميهاياستوانهازعسقالنيحجرابن
موسلعليهاهللصلىالنبيمنذلكووقوع:نويسدمي(ص)اکرمرسولبههذيان

لقولهو{الْهَوَىعَنِيَنطِقُوَمَا}تعالىلقولهومرضه،صحتهفيمعصومألنهمستحيل
.حقاًإالوالرضاالغضبفيأقولالإنيوسلمعليهاهللصلى
..بيروت-المعرفةدار:نشر،133ص8جالباريفتح

.کنندميمطرحبخاريصحيحشرحدرعينيالدينبدرراتعبيرهمين
...العربيالتراثإحياءدار:نشر،62ص18جالقاريعمدة
عْضُبَقالحَقًّاإِالََّأقُولُالَاني:فرموداعظمپيامبرکهکندمينقلهُرَيْرَةَأبوازترمذي
.حَقًّاإِالَّأَقُولُالَإنيفقالاللَّهِرَسُولَياتُدَاعِبُنَافَإِنَّكَأَصْحَابِهِ

.بيروت–العربيالتراثإحياءدار:نشر،357ص4جالترمذيسنن
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عصمت معصومين امر در سنت قطعي

(ع)معصومينائمهصحيحوصريحسخنان
فِيتَهُوَحُجَّخَلْقِهِعَلَىشُهَدَاءَوَجَعَلَنَاوَعَصَمَنَاطَهَّرَنَاوَتَعَالَىتَبَارَكَاللَّهَإِنَّ(ع)عليقال

.يُفَارِقُنَاوَلَانُفَارِقُهُلَامَعَنَاالْقُرْآنَوَجَعَلَالْقُرْآنِمَعَوَجَعَلَنَاأَرْضِهِ
ش؛.هت1362الثانية،الطبعة،تهران،اسالميه:ناشر،191ص1جالكافي،
رَّهُأَنْيَنْظُْرَإِلَْ:|النَّبِيِّعَنِآبَائِهِعَنْعَلِيٍّعَنْبْنُمُوسَىالرِّضَاََعلِيُّ ىأَنَّهُقَالَمَنْسَْ

يّْاًلْيَتَْوَلَّعَلِالْقَضِيبِالْيَاقُوتِالْأَحْمَرِالَّذِيغَرَسَهُاللَّهُعَزَّوَجَلَّبِيَدِهِوَيَکُونَمُتَمَسِّکاًبِهِفَ
ومُونَمِْنْکُْلِّذَنْْبٍوَالْأَئِمَّةَمِنْوُلْدِهِفَإِنَّهُمْخِيَرَةُاللَّهِعَزَّوَجَلَّوَصَفْوَتُهُ وَهُْمُالْمَعْصُْ

.وَخَطِيئَةٍ
.583:صللصدوقالمالي،57:ص2:ج(ع)أخبارالرضاعيون



عصمت معصومين امر در سنت قطعي

رَّسُولِالبِطَاعَةِاللَّهُأَمَرَوَِإنَّمَا:ميفرمايندصحيحيروايتدر(السالمليهع)اميرحضرت
لِأَنَّهُمْلْأَمْرِاأُولِيبِطَاعَةِأَمَرَوَإِنَّمَابِمَعْصِيَتِهِيَأْمُرُلَامُطَهَّرٌمَعْصُومٌلِأَنَّهُوآلهعليهاهللصلي

.بِمَعْصِيَتِهِيَأْمُرُونَلَامُطَهَّرُونَمَعْصُومُونَ
تلميةالعالحوزةفيالمدرسينجماعة:ناشرالغفاري،أکبرعلي:تحقيق،139صالخصال،

قم،
:فرمودکهآمده(ع)صادقامامازصحيحروايتدرچنينهم

صُوناًمَالزَّلَّاتِمِنَمَعْصُوماً...اللَّهِبِعَيْنِمَرْعِيّاًيَزَلْلَمْ...الْمُرْتَضَىالْمُنْتَجَبُهُوَفَالْإِمَامُ
کُلِّهَاالْفَوَاحِشِعَنِ

224:صالغيبةللنعماني،2ح204–203ص-1جالكافي



(  ع)استغفار معصومين 

(ص)اكرمپيامبراستغفارآيات

:يکنندرابيانم(صلياصعليهوآله)چندآيهدرقرآنموضوعاستغفارپيامبراسالم
(55/غافر)بْکارِوَسَبِّحْبِحَمْدِرَبِّكَبِالْعَشِيِّوَالْإِوَاسْتَغْفِرْلِذَنْبِكَفَاصْبِرْإِنَّوَعْدَاللَّهِحَق 

:استمرادامتگناهازاستغفار:اولپاسخ
منهستغفريلهذنبالوآلهعليهاهللصلىألنهاألمةبهوالمرادلهفالخطاب:طوسيشيخ
300ص9جالطوسي،الشيخ-التبيان
.بسنتهأمتهلتستنبذلكخوطبوإنما،األمةبهوالمراد،لهالخطاب:طبرسيمرحوم
.الثواببهحقيستعبادةاالستغفارفإن،تعالىاهللإلىاالنقطاعبذلكالمرادإن:وقيل
.171ص9ج-الطبرسيالشيخ-البيانمجمعتفسير

file:///D:/تصاوير كتب كامل/اهل بيت/امامت/مهدويت/0يماني 3/انحرافات عقيدتي/شرح استغفار/طبرسي/1.jpg


(  ع)استغفار معصومين 

:سنتاهلمفسران

.هذاعلىاثبتواأي.ألمتهمخاطبةوسلمعليهاهللصلىللنبيوالمخاطبة
.478ص6ج-النحاس-القرآنمعاني

*أمتكلذنبيعني*(لذنبكاستغفر)*ويقال:سمرقندي
201ص3ج-السمرقنديالليثأبو-السمرقنديتفسير

شرح استغفار/نحاس/1.jpg
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(صلوات هللا عليهم)پيامبر و ائمه از مذمت انتقاد 

مينقل«واقعبعذابسائلسأل»شريفهآيهتفسيردرسنتاهلتفسيريعلميهاياستوانهازقرطبي
:فتگوآمداکرمپيامبرخدمتواليت،برايخمغديردر(ع)علينصبازبعدنعمانبنحارثکهکند

بوده؟خداناحيهازياوخودتطرفازواليتبراي(ع)علينصب!؟اهللمنأممنكشئأفهذا
خداهناحيازاينهمتابيخدايبهقسم(اهللمنإالهوماهوإالإلهالالذيواهلل):دادپاسخحضرت

بوده
اائتنأوالسماءمنحجارةعلينافأمطرحقامحمديقولماکانإناللهم:يقولهووالحارثفولّي

.أليمبعذاب
...278ص18جالقرطبيتفسير
هذاکانإناللهمواستهزاءًإنکاراًقالحيثالحاکمصححهالحرثبنالنضرهووالسائل:اآللوسيقال
....السماءمنحجارةعلينافأمطرعندكمنالحقهو

...55ص29جاآللوسيتفسير
.951المتوفيالسعودأبورواه
...بيروت–العربيالتراثإحياءدار:نشر،29ص9جالسعودأبيتفسير
.410المتوفياألصفهانيمردويهابنوراه

...248ص-(ع)طالبأبيبنعليمناقب
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(صلوات هللا عليهم)مذمت انتقاد از پيامبر و ائمه 

قالذذه لعشذذعث بذذن قذذيك وهذذو علذذى ننبذذن الكوفذذة ياطذذ  ، فمهذذى فذذي بعذذَ-( ع ) ونذذن كذذ   لذذه 19
سذ   يذا أنيذن المذدننين ، هذاه عليذَ ال لذَ ، فافذَ عليذه ال: ك نه شيء اعتنضه اَشعث فيه ، فقذا  

:إليه بصنه ث  قا  

ا لِّي  مَّ َْ ْنا ْعلْيَّ نِّ ي َِّ ولُْعنْةُ ال َّ -ْنا يُُدرِّ َْ لُْعنْةُ  نِّيْن ْعلُْي ََ ُننْافِّق  اُبذنُ -عِّ َ  اُبُن ْحائِّ َِّ لْقْذُد - ْكذافَِّن ْحائِّ و
ُلْ ُ  أُُخْنى  ةب واْلِّ ْدةَ -أْْلْنْك اُلُكُفُن ْننَّ ُن ْواحِّ َْ فْْما فْْداْك نِّ َْ واْل ْحْسبُ ُنُهْما ْنالُ ذه وإِّنَّ اُنْنأب دْ - نِّ  َّ ْعلْذى قُْونِّ

ُ  اُلْحتُْف -السَُّيْف  ُ  واْل يْأُْننْه اَُْبعْدُ لْْحنِّ ٌِّّ أُْن يُْمقُتْه اَُْقنْ -وْلاْق إِّلُْيهِّ
...61صصالحصبحيتحقيق،19خطبةالبالغةنهج
اعتراضآنمطالبازيكلبهقيسبناشعثکرد،ملسخنرانلهجرى38سالدرکوفهمسجددرامام
:فرمودودوختاوبهراخودنگاهاماماست،توسودبهنهتو،زيانبهسخناينگفتوکرد
توبر،کنندگانلعنتلعنتِوخدالعنتاست؟منزيانياسود،بهچيزىچهکهآگاهاندراتوکسلچه
حكومتدرگرديباروکُفرزماندرباريكتوخدا،بهسوگند!کافرپسرِمنافِقِزاده،متكبّرمتكبّرِاىباد

خوديشانخوکهکسآن.برسدفريادتبهنتوانستباردوهرتو،خويشاوندىومالوشدى،اسيراسالم،
خشموِىبراوبستگانکهاستسزاوارکشاند،آنهاسوىبهرانابودىومرگوسپارد،شمشيردمبهرا

.باشندنداشتهاطميناناوبهبيگانگانوگيرند
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احمد و انكار خاتميت

ختمئلهمسنيستاسالميهايفرقهبيناختالفيآندرکهمسلمانانتمامعقائدازيکي
استفرمودهبيانراآنصراحتبههمقرآنکهميباشدپيامبرواسطهبهنبوت

عَلِيمًاءٍشَيْبُِکلِّاللَّهُوَکَانَالنَّبِيِّينَوَخَاتَمَاللَّهِرَسُولَوَلَکِنْرِجَالِکُمِْمنْأَحَدٍأَبَامُحَمَّدٌکَانَمَا
[40/األحزاب]

آمدخواهندديگريرسوالنپيامبرازبعد
ايمشدهرواياتمنکريافتهخاتمهپيامبربانبوتبگويماگر:احمد
استمراررواياتمخالبيافتهخاتمه(ص)محمدحضرترسالتبانبوتخاتمهبگويداگر

.8صخاتمهنبوت.استروايت
پيامبراستونبي(عج)مهديحضرت:احمد
مهديحضرتيارانبراينبوتادعايواحمد
واليتورسالتادعايواحمد

واليتورسالتمقامدوآناناولينکههستند(ع)مهديامامفرزندانازگانه12مهديون
.135ص4جمتشابهات.داردهمبارا

رسولهمونبيهم:بصرياحمد
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