
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 13/3/3189  جلسه هشتاد

 شبهه کشتار نود و نه درصد مردم! -شبهات مهدویت پاسخ بهموضوع: 

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

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

 پرسش:

 طرف، از آندهیمبیت را واسطه قرار میاهل« َيا َوِجيهًا ِعْنَد اللَّه»گوییم ! در دعای توسل میببخشید حاج آقا

برای اهل  دارند كه مادر زیارت امام حسین خیلی به صراحت  دارند )...(« خوئی»آقای  و« كمپانی»مرحوم 

 چه وجهی دارد؟با والیت تكوینی  بیتاین توسل و واسطه قرار دادن اهل قائل هستیموالیت تکوینی بیت 

 پاسخ:

بدون اذن یا توانند یک کاری انجام بدهند ها مستقل از خدا میوالیت تکوینی به این معنا نیست که اینببینید! 

اده ها یک قدرتی دوالیت تکوینی معنایش این است که خدای عالم به این .توانند کاری انجام بدهندالهی می

 :«یخوی»است به تعبیر مرحوم آقای 

 «التصریف والتصرف فی ما سوی هللا ولهم والیة»

 یا:

 «في كل االمور إال العبودیة»



آن غیر از و ودیت ندارند ت عبها والیفقط این !ها واگذار شده غیر از والیت عبودیتیعنی تمام والیت هللا، به این

ها را واسطه قرار یک دفعه این فالن کار را انجام بدهند،خواهیم ها مییک دفعه ما مستقیم از این .دارند را

 گوید:یا حضرت امیر در کنار جنازه رسول اکرم می صحیح است.هر دو  .دهیم هیچ تفاوتی نداردمی

  «اْذُكْرَنا ِعْنَد َربِّكَ »

 را پیش خدا یاد کن  یا پیغمبر ما

 «َو اْجَعْلَنا ِمْن َبالِك»

 3131قم، چاپ: اول،  -جلد، هجرت 3شريف الرضى، محمد بن حسين، نهج البالغة )للصبحي صالح(، 

 133ق، ص

هر دو  «َو اْجَعْلَنا ِمْن َبالِك»هم  «اْذُكْرَنا ِعْنَد َربَِّك »هر دو قسمتش است هم  !ما را از یاد نبری !یادت باشد

  !است

 پرسش:

 تنافی با هم ندارد؟

 پاسخ:

طور همین و استاست و در كنار جنازه رسول اكرم قبل از دفن این تعبیر  هیچ تنافی ندارد هر دو در یک خطبه

یهم السالم( تقاضای بیت )علآیند از اهلمستقیم میافراد  کهروایات زیادی داریم  .از ائمه )علیهم السالم(

، «شیخ طوسی»مرحوم مثل بزرگان ما  .علیهم السالم( مستقیم احیای اموات دارندائمه ) کنند،حاجت می

 ند.اهجمع کرد« نوادر المعجزات»در کتاب شصت مورد را  -شاید بیش از پنجاه « سید مرتضی»، «شیخ مفید»



 .الی نداردکند ولذا هیچ اشکخودش زنده می یا .خدایا تو این را زنده کن كه نیست قضیه احیاء اموات ناممكن

 شدهنقل « طبری»و « ذهبی»مثل شان از علما و بزرگان .شصت مورد وجود دارد -سنت بیش از پنجاه در اهل

 :گویند یا رسول هللاآیند میکنار قبر رسول اکرم می که افرادی

 «نحن ضیوفك» 

ات ما تمام نشده بود گوید مناجخواهند بعد میمستقیم از حضرت می .کن یما مهمان تو هستیم از ما پذیرای

های مهماناز ی طبقی از غذا آورد و گفت پیغمبر به خواب من آمد و گفت من مهمان دارم بروید یدیدیم یک آقا

 کنید.  یمن پذیرای

که من گرفتار بودم یک مشکلی داشتم پولی گرفته بودم و به  گویدمی ؛خواهدیا از حضرت مستقیم حاجت می

به آن حضرت متوسل شدم. ؟ کنمچه  ممانده بود« مدینه»ف کرده بوده و در کسی داده بودم آن شخص تصر

 گویدمی – گویندمی «همیان»به کیسه پول  - به من داد« میانیه»خواب دیدم که از قبر یک دستی آمد و یک 

 بهگوید دستم را باز كردم دیدم در دستم می .دست من است« میانه»به من داد بلند شدم دیدم « میانیه»

 پول است!همان اندازه که الزم داشتم 

ان و خدای که حضرت را بین خودشیعنی مستقیم از حضرت خواستند نه این ؛ها الی ماشاء هللا ما داریماز سنی 

ها را جدا جمع کردم که توسل به جا صحبت شده من همه اینانگار یکی دو مرتبه این عالم واسطه قرار بدهند.

در  این است که بیاییم روایاتکه باید رویش کار بشود  یلذا یکی از چیزهای !دیدن آن نبی مکرم و نتیجه فوری

من ندیدم کسی کار  را جمع کنیم.شوند میمتوسل مستقیم به رسول اکرم و امیر المؤمنین  كهرا این زمینه 

ما معموالً  ،رفتیمسنت لسراغ ادله اه ،چون معموالً توسل را کار کردیم همه در برابر وهابیت است ؛ ماکرده باشد

ها مان آنچون طرف حساب ؛گوییم ما کار نکردیمکنند میها از شیعه سوال میخیلی وقت ،سراغ شیعه نرفتیم

 ها را زیر و رو کردیم.بودند ما هم ناگزیر بودیم و فقط کتب آن



ابی در رابطه با والیت تکوینی یکی از اساتید حوزه کت ،که درباره توسل است یهایها تنظیم بشود کتاباگر این

سید »و یکی هم « شیخ جالل صغیر» ،«التکوینیهالوالیة »جا جمع کرده آندر این موارد را به خوبی  ونوشته 

که به خوبی کار کردند و  ،در رابطه با والیت تکوینی داریم« بیتمکتبه اهل»دو تا کتاب ما در « عاشورعلی 

 ها مستقیم از ائمه حاجت خواستند!های زیادی آوردند که ایننمونه

، «نبی باالمور الداخلیهتصرف ال»، «النبی االعظم قدرة»، «اعطائُهم الروح اآلمریه» ،«ادلِة الوالیة التکوینیه»مثالً 

مشخص  این دیگر «هللا بها دعوهانحن األسماء الحسنی ف»یا ، «کون النبی امان لألمه»، «الوالیة علی النفس»

 است 

 .« بمعرفتنا إال العباد من هللا يقبل ال التي الحسنى األسماء - هللاو - نحن» 

 736 ص 2 ج - البحراني هاشم السيد - القرآن تفسير في البرهان

 «القطر وعين والريح والرعد والبرق السحاب تسخير على محمد آل قدرة»

 338 ص - عاشور علي السيد -(  ع)  محمد آلل التكوينية الوالية

 یا:

 «والماء والجبال األرض وسوق بالدنيا التصرف على همقدرت»

 371 ص - عاشور علي السيد -(  ع)  محمد آلل التكوينية الوالية

 یا:

 «والسماء الجبال واستقرار وتثبيتها األرض طي على قدرتهم»

 376 ص - عاشور علي السيد -(  ع)  محمد آلل التكوينية الوالية



 !وبی کار شده استها تمام مواردی است که به خاین

یا  .اگر دو سه تا روایت صحیح بتوانیم به دست بیاوریم خیلی خوب است از نظر سندی هیچ کدام کار نکردند

است دومی را به خوبی کار کرده ظاهرًا هم « صغیر»بهتر از « عاشور» کتاب !«بید المعصوم الکون امانة»مثالً 

  .را شما مالحظه کنید« شیخ علی عاشور»و « ل صغیرشیخ جال» همین دو تا .است بعد از این کار کرده

 پرسش:

 سند زیارت عاشورا چطور است؟حاج آقا ببخشید! 

 پاسخ:

ما  .به طور مفصل بررسی سندی کردیم و تمام اشکاالتش را هم جواب دادیم« عصر ولیحضرت سایت »ما در 

محمد ابن حسن » و ول، طریق دومتمام راویانش را آوردیم طریق ا و را بررسی کردیم« شیخ طوسی»سند 

ما سه تا سند آوردیم و اسناد  ،«حسن اعتقاد»در « کشی»پذیر بوده آوردیم روایت که امکان چه! هر آن«صفار

 که خودش یک کتاب است.« ابن قولویه»

یارت ها مال زگویند این لعنها میبعضی ایم.ها را هم ما آوردهرا چه بوده آنبحث لعن که در زیارت عاشو

 داریم.« عصر ولیحضرت سایت »، ما كال ده تا مقاله در این موضوع در اضافه شده بعدا عاشورا نیست

 آغاز بحث...

در رابطه با بحث مهدویت چند تا نکته را خدمت عزیزان عرض کنیم یکی از اند ما ظاهرا دوستان مسافرت رفته

  :اند بحثشبهاتی که این آقایان مطرح کرده

 «تل اهل السنةالمهدي یق»

 



 گوید:می« فاریق»

 «تلقبهم أخبار الشیعه فیحصد أهل السنه الذین »

 کند ها را ذبح میکند و اینسنت را درو میآید تمام اهلحضرت مهدی می

اُب  َكَما َيْذَبُح »  «َشاَتهُ  اْلَقصَّ

تهران،  -إلسالمية جلد، دار الكتب ا9اإلسالمية(،  -كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي )ط 

 93ص ؛ 9ق، ج 3146چاپ: چهارم، 

 دهد!كار را انجام می گوید حضرت با ما همین، میکندقصاب گوسفندش را چطوری ذبح می

 گوید روایت ضعیف است.می« ه مجلسیعالم»آورده که « بحار»از  قفاری ،است« کافی»اوالً این عبارت در  

 در روایت دیگر است که: 

 «ِتْسِعين وَ  ِتْسَعةً  وَ  ِتْسَعِماَئة   َأْلف   ِمنْ  َفَيْقُتلُ »

 کشد!از هر هزار نفر، نهصد و نود و نه نفر را میآن حضرت 

جلد، 333بيروت(،  -مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار األنوارالجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار )ط 

 189ص ؛ 21ق، ج 3141بيروت، چاپ: دوم،  -دار إحياء التراث العربي 

جا اوالً این این !یک بحث دیگری است خواهد بیاید حکومت کند،كسی می ماند و برای چهچقدر میكه این

هم « خوئی»ی است که آقا« عمرو ابن شمر»روایت از  ،آورده 189، صفحه 21در جلد « بحار»روایتی که آوردند 

 گویند:میو تضعیف کرده « نجاشی» ینتضعیف كرده و همچن« ابن غضائری»ضعیف است  گوید:می

 



 «الجعفي يزيد بن جابر كتب في زيد أحاديث»

 3171قم، چاپ: اول،  -جلد، دار الحديث 3واسطي بغدادي، احمد بن حسين، الرجال )البن الغضائري(، 

جلد، مؤسسة النشر االسالمي التابعه لجامعه 3نجاشي، احمد بن على، رجال النجاشي، ؛61ش، ص

 296ش، ص 3173قم، چاپ: ششم،  -سين بقم المشرفه المدر

و ثانیًا هم بحث،  ،اضافه کرده استادشدر احادیث مطالبی را است « جابر ابن یزید جعفی»ایشان که شاگرد 

 !بحث نواصب است نه مردم

د آلِ  َعُدو   ُهوَ  َقالَ »  «ُمَحمَّ

جلد، 333بيروت(،  -بار األئمة األطهار )ط مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار األنوارالجامعة لدرر أخ

 189ص ؛ 21ق، ج 3141بيروت، چاپ: دوم،  -دار إحياء التراث العربي 

در روایت بعدی خیلی روشن  .کشدرا می ز هر هزار نفر، نهصد و نود و نه نفراز دشمنان آل محمد ا حضرت یعنی

 شودمی

 «ُعُنُقه ُضِرَبْت  ِإالَّ  وَ  اْلَواَلَيةُ [ ِهيَ  وَ ] ُهوَ  وَ  ِباإْلِْساَلمِ  َأَقرَّ  نْ َفإِ  َعَلْيهِ [ َعَرُفوا ُكلَّ َناِصب  ]َنَصَب »

جلد، مؤسسة الطبع و النشر في وزارة اإلرشاد اإلسالمي 3كوفى، فرات بن ابراهيم، تفسير فرات الكوفي، 

 281ق، ص 3134تهران، چاپ: اول،  -

دهند حضرت شان ادامه میبر نصب ، وآورندنود و ُنه نفر ایمان نمیاز هزار نفر، نهصد و « نواصب»شود معلوم می

ها نشانه کثرت است جا آمده اینکشد البته نهصد و نود و نه و غیره که اینشان را مینفرهم نهصد و نود و نه 

 :مثل

 



ةً  َسْبِعينَ  لَُهمْ  َتْسَتْغِفرْ  )ِإنْ   ( لَُهمْ  اللَّهُ  يْغِفرَ  َفلَنْ  َمرَّ

  آمرزيد نخواهد را آنان خدا هرگز کني طلب آمرزش برايشان بار هفتاد اگر

 94(: آیه 8سوره توبه )

خدا  ،بخشد هر چقدر بیشتر هم استغفار کنندمعنایش این نیست که اگر هفتاد و یک بار استغفار کردی خدا می

نه  ؛ ر نفر، نهصد و نود و ُنهگوید از هزاجا هم میها نشان کثرت است در اینیعنی این ؛ها را نخواهد بخشیداین

  :کشد و همچنینها را میآورند اینجمعیت زیادی ایمان نمی« نواصب»یعنی از  ؛رداکه واقعًا دقیق بشماین

 « اْلَواَلَيةُ  ِهيَ  وَ  ِباإْلِْساَلمِ  َأَقرَّ  َعَرُضوا ُكلَّ َناِصب  َعَلْيِه َفِإنْ »

 واقعًا ایمان بیاورند

ونَ  ُعُنُقه َو ِإالَّ ُضِرَبْت » اَها َكَما ُيَؤدِّي ]ُيَؤد  ة َأْهلُ [ َأْو َأَقرَّ ِباْلِجْزَيِة َفأَدَّ مَّ  «الذِّ

جلد، 333بيروت(،  -مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار األنوارالجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار )ط 

 161ص ؛ 32ق، ج 3141بيروت، چاپ: دوم،  -دار إحياء التراث العربي 

جزیه معنایش این )کشته نخواهد شد.(  ،حاضر بشود در حکومت اسالمی توطئه نکند ؛ ولیایمان نیاورداگر 

یعنی تا این اندازه حضرت با منافقین و  ؛ها توطئه نکند و جزیه هم بدهدبندد که علیه مسلماناست که تعهد می

 :آید و در عبارت دیگری هم داردنواصب کنار می

 «اْلَباِطل َدْوَلُتهُ  َلَب غَ  ِإَذا َقامَ »

 123ص ؛ 2ق، ج3141قم، چاپ: سوم،  -جلد، دار الكتاب 2قمى، على بن ابراهيم، تفسير القمي، 



حاضر است زیر بار برود؟ « عربستان سعودی»فردا حضرت ولیعصر بیاید مگر  كند،های باطل را نابود میدولت

ها حضرت مبارزه خواهد کرد یا در است؟ قطعًا با این حاضر« اسرائیل»حاضر است زیر بار برود؟ « ترامپ»

 :بعضی از عبارات است

 «و يبيد الجبابرة و الفراعنة»

 کند!ها و فراعنه را حضرت نابود و ریشه كن میجبار

قم، چاپ: اول،  -سسه بعثه جلد، مؤ3بحرانى، سيد هاشم بن سليمان، البرهان في تفسير القرآن، 

 231ص ؛ 1ش، ج 3161

« ایران»با  ما هایش هم چند جا گفتهحاضر است زیر بار برود؟ االن در سخنرانی« محمد بن سلمان»فردا  آیا

 ها را به زبان آوردند!کامالً این .کندبرای حکومت حضرت مهدی زمینه سازی می« ایران»چون  ؛کنیممبارزه می

 ،و غیره« عربستان سعودی»و مخصوصًا در  هحضور پیدا کرد« خاورمیانه»به این شکل در « آمریکا»االن هم 

 ،حضور دارند« خاورمیانه»ها از ترس ظهور حضرت مهدی، در گرها بر این عقیده هستند که اینبعضی از تحلیل

هم « اطالع رسانی حوزه»پایگاه است. در « آمریکا به دنبال مهدویت»ها نوشتند روزنامه« عراق»حتی در قضیه 

 است. 3191 این خبر برای« عراق»خبار واصله از بر ابنا  نقل شده است.

آمدند این خبر  92سال در آمریكایها که  یک سال بعد از آن ؛ یعنیاست« آمریکا»توسط  «عراق»احتالل سال 

افسران  ...توسط نیروهای آمریكایی باز داشت شده به نقل یکی از روحانیونی که »  گویدمی است 91برای سال 

به گفته این روحانی نیروهای  ،دانستنددستگیری یا کشتن مهدی می را «عراق»ت خود در مأموری« ییآمریکا»

که آیا مهدی را اش سواالت متعددی درباره حضرت مهدی از او پرسیدند از جمله اینپس از دستگیری ییآمریکا

از کسب اطالع در  یکایمریآافزاید وقتی نیروهای شناسی؟ آیا از محل اقامت او خبر داری؟ وی در ادامه میمی



در صورتی که هرگونه اطالعی از مهدی بدهی این خصوص نا امید گشتند قبل از آزاد کردنم پیشنهاد کردند 

 مژدگانی دریافت خواهی کرد! 

كه افسر  همین تعبیر را دارد «خبرگزاری فارس»باز  .«پرتو سخن»است،  91سال  32/ 31 این خبر برای

 .گردیمدنبال مهدی موعود میما به  گویدامریکایی می

ها هم و این .ننددارا دستگیری و یا كشتن حضرت مهدی موعود می« عراق»افسران آمریكایی مأموریت خود در 

دانید خیلی از شما می به این سمت رفتند،داشت « داموسا وسترن» كه  یهایوییتوجه به پیشگبا 

 پیشگوییخبر داده بود انجام شد، « هیتلر»ان از ظهور تقریبا واقعیت پیدا كرد، ایش های ایشانپیشگویی

 درنابودی حكومت شاهنشاهی  دیگرش در مورد پیشگویی بود انجام شد،« شوروی»دیگرش در مورد فروپاشی 

 بود، اتفاق افتاد! «ایران»

 ربیبه ع «را داموستسن اتتنبؤ»و یا « داموسا وسترهای نپیشگویی»به اسم های ایشان كتاب پیشگویی

 دوستان مطالعه كنند خوب است. . اگرموجود است

وستر ن»های در آن فیلم پیشگوییاوایل انقالب یك فیلمی بود، كه پخش شد، بعدا آن فیلم را سانسور كردند، 

آورد، بعد قضایای و آدم كشی و غیره را می«هیتلر»بحث  در آن فیلم را به نمایش در آورده بودند. «داموسا

 بای اپارچه دهد كه یكی عربی نشان میرا با قیافه یفرد فیلم كه كند، تا آخرها را مطرح میل اینایران و امثا

اطاق فرماندهی نشسته و  در كند و مربوط به آخر الزمان است ایشانقیام می سرش است و برعقال مشكی 

را با « مسكو» !كندن میرا با خاك یكسا« نیویورك»و  شودشلیک میگذارد و موشكها دست روی دكمه می

 را!« پكن»كند، و همچنین خاك یكسان می



دهد و بعد از مدتی هم كند، بعد حكومت جهانی تشكیل میهای بزرگ دنیا را نابود میپایتخت همه شهرها و

ب این فیلم را اوایل انقالكشند، این را هم حتی به تصویر كشیده بودند! شود و او را میجنگ علیه او شروع می

 های سپاه فیلم را برای ما نشان دادند.رفته بودیم بچه« سركانیتو»كه ما در 

 در هر صورت ...

ها است، یكی از سواالتی كه همین دیروز برای ما فرستاده بودند، این ی تقریبا جدی برای غربیاین قضیه، قضیه

ها آن اندازه كه االن آن !اندی كردهبود كه االن كشورهای غربی برای مهدویت بیش از ما سرمایه گذاری فرهنگ

قدر سرمایه گذاری اند، در ایران اینهای فكری كردهنابودی فرهنگ مهدویت و یا القاء شبهه سرمایه گذاریبرای 

 ( نشده است.هفكری برای حضرت مهدی )ارواحنا فدا

 كه دارد:لذا این 

 «و يبيد الجبابرة و الفراعنة»

قم، چاپ: اول،  -جلد، مؤسسه بعثه 3ن، البرهان في تفسير القرآن، بحرانى، سيد هاشم بن سليما

 231ص ؛ 1ش، ج 3161

این مشخص است كه حضرت ولی عصر )ارواحنا فداه( كه بیاید، افرادی را كه این چنین در برابر حضرت 

 ند:سنت هم داراست، خود اهل كند و بگوید حال شما چطورها تعارف كه نمیایستند قطعا با اینمی

 «بقتله الفقهاء ألفتى بيده السيف ولوال»

 نیا نیامده است.گویند هنوز به دها دارند و میالبته مهدی كه آن

 پرسش:

 گویند هنوز حضرت مهدی به دنیا نیامده است؟سنت است كه میاین نظر همه اهل



 پاسخ:

 دارند:ها شان بر این عقیده هستند كه هنوز به دنیا نیامده است، آنتا غالبعمد

 «خاصة الفقهاء إال مبين عدو له فليس المهدي اإلمام هذا خرج وإذا»

 گوید:بعد می

 «إخوان السيف و هو و» 

 حضرت مهدی با شمشیر مثل دو تا برادر هستند

 ويقبلون ويخافونه فيطيعونه والكرم بالسيف يظهره هللا لكن بقتله الفقهاء ألفتى بيده السيف ولوال» 

 سلمة أم عن ) الفتن في ك( ه د ) وحروفه بنصه كالمه هنا إلى خالفه يضمرون بل نإيما غير من حكمه

)» 

:  النشر دار ، هـ 3413: الوفاة المناوي الرؤوف عبد:  المؤلف اسم ، الصغير الجامع شرح القدير فيض

 269 ص، 7 ج، األولى:  الطبعة ، هـ3137 - مصر - الكبرى التجارية المكتبة

 :ن طرف قیام حضرت نسبت به عموم مردم به قدری سلم است كهاز آقضایا است،  این

 «دما ال يوقظ نائما و ال يهريق»

 ریزد!كند و خونی نمیی را بیدار نمیااصال خوابیده

جلد، 3ابن طاووس، على بن موسى، التشريف بالمنن في التعريف بالفتن المعروف بالمالحم و الفتن، 

 317ق، ص3137قم، چاپ: اول،  -تعالى فرجه الشريف( مؤسسة صاحب األمر )عجل هللا 

 در بعضی از جاها دارد:



 «دم محجمة بسببه يهراق فال»

 شود!در قیام حضرت به اندازه خون حجامت، هم خون ریخته نمی

:  المؤلف اسم ، الفنون وسائر واالعراب والنحو واالصول والحديث التفسير وعلوم الفقه في للفتاوي الحاوي

/  بيروت - العلمية الكتب دار:  النشر دار ، هـ833: الوفاة السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد لدينا جالل

 66 ، ص2 ج الرحمن، عبد حسن اللطيف عبد:  تحقيق ، األولى:  الطبعة ، م2444 - هـ3123 - لبنان

ها شود، ایننمیگوید تا آن اندازه هم خون ریخته ریزد؟ میكنند، چقدر خون میكسی را كه حجامت می

 ی است و از آن طرف هم ما داریم:یهانمونه

 «َأْفَعاِله وَ  َأْقَوالِهِ  وَ  َشَماِئِلهِ  ِفي ِبي النَّاِس  َأْشَبهُ »

ق،  3143قم،  -جلد، بيدار 3خزاز رازى، على بن محمد، كفاية األثر في النّص على األئمة اإلثني عشر، 

 33ص

 بازهم داریم:

ى ص اللَّهِ  َرُسولُ  يِّ ِسيَرة  َيِسيُر ِفي النَّاِس َفَقاَل ِبِسيَرِة َما َساَر ِبهِ ِإَذا َقاَم ِبأَ »  «اإْلِْساَلم ُيْظِهرَ  َحتَّ

جلد، مؤسسة 14شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، 

 66ق، ص 3148قم، چاپ: اول،  -آل البيت عليهم السالم 

 دیگر داریم: در جای

)علیه  َو َساَر ِبِسيَرِة َعِلي   ا َقاَم َلِبَس ِثَياَب َعِليٍّ )علیه السالم(ِإذَ  َقاِئَمَنا َأْهَل اْلَبْيِت )علیهم السالم( َأنَّ »

 «السالم(



تهران،  -جلد، دار الكتب اإلسالمية 9اإلسالمية(،  -كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي )ط 

 133ص ؛ 3ق، ج 3146چاپ: چهارم، 

ها همه نشانگر این است كه حضرت ولی عصر )ارواحنا فداه( نسبت به عموم مردم حالت سلمی دارد و این

درباره  در تفسیر خودش «ثعلبی»حتی  .جدی و متفاوت داردیك برخورد كامال  و ستمکاران جباراننسبت به 

  دارد: زیباییتعبیر خیلی  «ق س حم ع»

 «العّباس ولد علو(  ع)  ، ُأمية بني ملك(  م) ... والموالي قريش بين تكون حرب(  ح) »

 دارد:« سین»و در مورد 

 «البيع ويخرب النصارى فيقتل ، ينزل حين(  السالم عليه)  عيسى قوة(  ق)  المهدي سناء(  سين) »  

 الثعلبي هيمإبرا بن محمد بن أحمد إسحاق أبو:  المؤلف اسم ،(  الثعلبي تفسير) والبيان الكشف

-هـ3122 - لبنان - بيروت - العربي التراث إحياء دار:  النشر دار ، م3413 - هـ 126: الوفاة النيسابوري

الساعدي،  نظير األستاذ وتدقيق مراجعة ، عاشور بن محمد أبي اإلمام:  تحقيق ، األولى:  الطبعة ، م2442

 141 ، ص9 ج

به قول معروف جوال دوز را در چشم ها این را خودشان دارند، كند، اینها را حضرت ویران میتمام كنیسه

 !بینندمیرا  شان نیست؛ ولی خار در چشم دیگرانبینند، عین خیالمینخودشان 

عبارت زیاد در این مورد دارند، كشت و كشتاری كه در مورد حضرت  رات را آوردیم.از این عبا یهایما نمونه

بشود این است كه   است! لذا یكی از مسائلی كه امروز باید یك مقداری مطرحمهدی نقل كردند الی ما شاء هللا

طوری را پیدا های اینگردند یك سری روایتبرای ایجاد اختالف و رعب و وحشت در مسئله مهدویت، می هااین

آوردند و  را« بحار»شاید بتوانم بگویم بیش از هزار بار روایت كتاب « شبكه كلمه»كنند و مرتب هم در می



كشد، نه نفرتان را میو بیاید از هر هزار نفر نهصد و نود  است وقتی شیعیانگویند آی مردم! این مهدی می

 حواس تان را جمع كنید!

در شیعه گویند آن اسالمی كه رحمة للعالمین است بعد می ،است هاو این حرف گویند كار شیعه كشتنبعد می

 ما باید یك مقدار روی آن كار كنیم.مروزه ای است كه یهانیست، این نمونه

در  جواب دادیم.ت دارند را در نزدیك پنجاه تا از شبهاتی كه وهابیت به مهدوی 1جلد « قفاری»البته ما در نقد 

 تا شبهه است. 34تا  -19كنم میفكر « شبهات مهدویت»قسمت اول  1جلد 

هشت مورد از شبهات مهدویت را در رساله  و تادایشان هم حدود هف« آقای دكتر آیتی»یكی از دوستان ما 

خوب است. « دلیل روشن»اسم کتاب  .ندپاسخ دادسطح چهاری كه داشتند و من استاد راهنمای ایشان بودم، 

 اش وقت گذاشتم.كار كرده است و من هم خیلی برای به ثمر رسیدن رساله

 پرسش:

 در رابطه با همان نقد اصول مذهب شیعه است

 پاسخ:

است، و چند « قفاری»شبهات ، در رابطه با همان اصول مذهب شیعه است؛ یعنی عمدتا محور بحث ایشان بله

جا دو ماه قبل دفاع شد، در آن –یك  نوشته بود،« لرستان»از دوستان ی بود كه یكی اروز قبل هم یك رساله

و چون گرفتاری  ی كار نكرده بودخیلی قواستاد راهنما بود و من استاد مشاور بودم؛ ولی « طبسی»حاج آقای 

نیم، سه سال و الحق وقت گذاشت دو سال « آقای آیتی»هم زیاد داشت و خودش هم وقت نگذاشت؛ ولی 

 .اش وقت گذاشترای رسالهشبانه روز ب



 در این رساله دیگری كه عرض كردم من در آن مشاور بودم، خیلی از كارش راضی نبودم، در جلسه دفاع اساتید

را كه من به ایشان داده بودم بدون هیچ گونه ویرایش  یهاییك سری اشكاالتی گرفتند، و كال هم فایل داور هم

جا و آنبه همان صورت كپی كرده  ها را هم تصحیح نكرده بود وآن راتی و حتی غلط امالیی هم كه داشتیو تغی

 گذاشته بود!

بحث نهان زیستی را مطرح كرده، بحث غیبت كبری های تولد و حیات را مطرح كرده، اش بحثایشان در رساله

ی هم در رابطه با دوران ظهور است، در این موارد یك اطالعات خوبی و چند تا شبههو زندگی حضرت و مالقات 

 نتوانسته مانور بدهد.ایشان ارائه داده است؛ ولی خیلی زیاد 

به نظرم « آقای آیتی»ن آن همین دو تا است؛ ولی البته چند تا رساله در رابطه با شبهات مهدویت دادند كه بهتری

 كار كرده است. و عالی خوبخیلی 

 پرسش:

 كشد حدیثش چطوری است؟كه همه را میو اینببخشید! در مورد كشت و كشتار 

 پاسخ:

ببینید شرط اول  .كشد حدیث ضعیف است، یك روایت صحیح ما در این مورد نداریمكه همه را میدر این

توانیم به آن استناد كنیم؛ ما خیلی روایت وقتی صحیح نیست نمی یك روایت صحت سند روایت است.د به استنا

گویند روایتش صحیح نیست و منكر آیند میها میكنیم، ایناستدالل می« روایات صحاح سته»ها به وقت

ها عمدتا د، اینرسنهای ما میولی وقتی نسبت به كتاب دیگر! هایالحدیث است و یك سری مسخره بازی

 دهند!آیند روایات ضعیف ما را مالك قرار میمی



ها كنایه از كثرت است و روایات دیگر هم قید زده است، ده تا عرض كردم فرضا اگر صحیح هم باشد، این

 د و نهنایمان بیاور هم نواصبی كه نه حاضرندآنها را منحصر به نواصب كرده، روایت هم داشته باشیم، وقتی قتل

 ها چه كار باید كرد؟د، با اینندست از توطئه بردارند حاضر

گوید سالم علیكم، می هاآید به آند میكننمیتوطئه كسانی را كه علیه نظامش « عربستان سعودی»االن آیا 

شان توطئه كنند، برای« آمریكا»كه علیه حكومت  یهایآن« آمریكا»؟ در زندها را گردن میحكم هللا! یا نه اینصبّ 

 كند!و زندانی میزند ها را مید و یا ایننبركادو می

 «والسالم علیكم ورحمه هللا و بركاته»

 

 

 

 

 

 

 


