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 دینی موضوعات طرح در اساسی های شاخصهموضوع: 

 (سخنرانی در همایش مهدویت، مدرسه امام کاظم)

 فهرست مطالب این سخنرانی:

 دینی  موضوعات طرح در اساسی های شاخصه

 افزایی معرفت اول؛ محور

 جهانی رصهع در اهلبیت معارف و روایات عرضه در امروز، اولیه اصل

 زدایی شبهه دوم؛ محور

 اهلبیت مکتب با مبارزه در تشیع، مخالفان جدید روش

 سؤال طرح و هجمه سوم؛ محور

 وهابیت علمیه حوزه و شیعه علمیه حوزه اساسی تفاوت

 اندازد؟ می راه به عمومی کشتار ظهور، از بعد مهدی حضرت آیا

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

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

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



گوییم و ایام میالد حضرت بقیة هللا األعظم یش به ویژه نعمت والیت سپاس میهاخدا را بر تمام نعمت

مندان به اهلبیت عصمت و طهارت و منتظران قدومش و عصاره عالم وجود و واسطه فیض را خدمت همه عالقه

وفور دهم عیدی ما را فرج مخدا را به جان حضرت ولی عصر سوگند میگویم و گرامیان تبریک و تهنیت می شما

 السرورش قرار بدهد، ان شاءهللا.

ای بسیار کوتاه خدمت شما بزرگواران و فعاالن عرصه دفاع از حریم والیت در من قبل از شروع به صحبت مقدمه

 ای که عزیزمان نسبت به بحث معرفت افزایی داشتند، بیان کنم.رابطه با اشاره

 شاخصه های اساسی در طرح موضوعات دینی

به تجربیاتی که دارم بر این عقیده هستم که یک موضوع دینی و مذهبی و عقیدتی را اگر با سه بنده با توجه 

نتیجه بخش خواهد شد، وگرنه نتیجه نخواهد داشت یا  قطعا  ای ارائه بدهیم شاخصه اساسی در سه محور پایه

 ای ناقص خواهیم گرفت.نتیجه

 ؛ معرفت افزاییمحور اول

ی است. ما باید معارف ناب اهلبیت عصمت و طهارت را آنگونه که ائمه اطهار بیان مسئله تبیین و معرفت افزای

 فرماید:کردند و با چارچوبی که قرآن کریم می

 ُحْسنا( لِلنَّاِس  ُقوُلوا )و  

 د.یبگوئ یکن مردم به و

 19(: آیه 9سوره بقره )

 



 فرماید:و تعبیر امام هشتم )علیه السالم( که می

ِإنَّ » ِلُموا وْ ل   النَّاس   ف  اِسن   ع  ح  ِمن اک م  ُعون ا ال  ب  تَّ  «ال 

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

 92، ح 913، ص 0

ه هایی را مالحظه کنیم و مطالبی کبه این شکل ارائه بدهیم. البته در بحث معرفت افزایی باید یک سری شاخصه

 دهیم با برداشت از آیه شریفه:ارائه میاز کتاب و سنت یا ادله عقلی 

ن یهِ  یِبالَّتِ  جاِدْلُهمْ  )و    (أ ْحس 

 .کن مناظره و استدالل است وتریکن هک یقیطر به هاآن با و

 091(: آیه 09سوره نحل )

ها و مناظرات و ارائه بحث هایی که دربا تفاوت - «جدل»و حتی  «خطابه»یا در بعضی موارد  «برهان»آنچنان 

ای خدشه ینترکوچکمطالبمان را مبرهن کنیم که طرف مقابل نتواند  را به کار بگیریم که -آید معارف پیش می

خواهیم از آیات قرآن هم مستلزم این است که ما اگر میه دیگری نداشته باشد. و این وارد کند و جز تسلیم را

که آن هم نه اهل سنت یا وهابیت مستند کنیم  یعنیری و روایی طرف مقابل کریم استفاده کنیم، به کتب تفسی

 تنها نقل روایت باشد، بلکه نقل روایت همراه با بررسی سندی روایت باشد.

وهابیت روش جدیدی دارند، به طوری که اگر شما بیست روایت نقل کنید شما را با یک جمله خلع سالح  امروز

 ند که همه این روایات ضعیف و جعلی است.کنادعا می هاآنکنند. می

 



  جهانی عرصه در اهلبیت معارف و روایات عرضه در، امروز اولیه اصل

ال مکه با مفتی اعظم در عربستان سعودی در شهر طائف واقع در نود و پنج کیلومتری شم 0919بنده سال 

زمان که در حال حاضر در شورای مسئول بعثه مقام معظم رهبری در آن « نواب»م. جناب آقای مناظره داشت

 عالی مدیریت تشریف دارند هم همراه ما حضور داشتند.

 کردیم وبحث ما با ایشان الزم به ذکر است که مفتی اعظم عربستان سعودی باالترین مقام علمی وهابیت است. 

 های مختلف قرار دادیم.ضبط کردیم و نوار صوتی آن را در سایتهم را مباحث آن 

روایات استفاده کرد و ما از آیات استفاده کرد و ما آیات مشابه آوردیم، ایشان از  «توسل»ر بحث ایشان د

: آیا شما اسالم را بهتر به عنوان آخرین جمله از ما پرسید، وقتی که خلع سالح شدروایات مشابه آوردیم. ایشان 

 فهمیدید، یا صحابه؟!

کنند و هرکجا به عنوان چماق یا پیراهن عثمان استفاده میوهابیت روش خاصی دارند، به طوری که از صحابه 

 کنند.مخفی می «صحابه»به نام  یخود را پشت یک سنگر می افتندگیر 

نازل شده است،  هاآنة برای ز پیغمبر اکرم که قرآن کریم مشافهآیا یکی از صحابه حاضر بود بعد اایشان گفت: 

 شوید؟!شود که شما متوسل می کنار قبر رسول هللا برود و به حضرت متوسل

و نقل کردم و تصور ابرای « بیهقی»اثر « دالئل النبوة»و « بن أبی شیبةالمصنف إ»من چندین روایت از کتاب 

او در جواب گفت: خودت را های معتبرشان هست او بپذیرد. اما تابها، ککردم با توجه به این که این کتاب

ا ساختند و در کتب ما وارد ر هاآنیف و جعلی است و دشمنان اسالم خسته نکن، زیرا این روایات همگی ضع

 کردند!!



 0291که از سال « آل شیخ»ادب و هتاک بود، اما شخصی بیمفتی اعظم سابق عربستان، « بن باز»گفتنی است 

« محمد بن عبدالوهاب»های است. او از نواده مؤدب واقعا  هجری قمری مفتی اعظم عربستان سعودی است 

 بنیانگذار وهابیت است.

ابن »کنید که روایت جعلی و ضعیف است، اما شما ادعا می«! آل شیخ»من تنها در یک جمله گفتم: جناب آقای 

گوید: روایت توسل می 209صفحه  9جلد « فتح الباری»های علمی و رجالی شما در کتاب یکی از استوانه« حجر

 ست.به قبر پیغمبر اکرم صحیح ا« بالل بن حارث»

 3جلد « البدایة و النهایة»در کتاب  ،امام شما« ابن تیمیه»شاگرد « ابن کثیر دمشقی سلفی»همچنین آقای 

 به قبر پیغمبر اکرم صحیح است.« بالل بن حارث»گوید: روایت توسل می 011صفحه 

ت ولی عصر گیرم و قسم به جان حضروقتی که من دو مدرک با شهادت بر صحت روایت گفتم، خدا را شاهد می

 مبهوت ماندند و جوابی برای گفتن نداشتند. هاآنهمه 

ابن »به تعبیر کنند که تمامی این روایات ضعیف است. در یک جمله ادعا می هاآناگر ما پنجاه روایت نقل کنیم، 

 شود!!جعلی بودن روایت هم بیشتر میهرچه روایت بیشتر باشد، شک ما در « تیمیه

کنند، زنند یا در مجامع جهانی سخنرانی مینی که قلم به دست گرفتند و دست به تألیف میبنابراین من از عزیزا

کنند را قبل از آنکه ها و مطالبی که از کتب اهل سنت یا کتب شیعه نقل میکنم روایات موجود در بحثتقاضا می

 ارائه بدهند بررسی سندی کنند.

از شیعه و سنی را بر صحت روایت بیان کنند. این در حقیقت خودشان بررسی سندی کنند یا شهادت بزرگان اعم 

 امروز در عرضه روایات و معارف اهلبیت در عرصه جهانی است. عزیزان این قضیه را فراموش نکنند.اصل اولیه 



دارد و از همه بیشتر برنامه  شناسند، در صدا و سیما محبوبیتمن دو روز پیش با یکی از اعاظم که همه او را می

گفت: من در فالن جا در یک دقیقه امامت علی بن أبی طالب را اثبات کردم. هنر این . او میصحبتی داشتمد ارد

 است!

نجاه بار نقل کردند و نقد وهابی پ یهاشبکهمن در جواب گفتم: حاج آقا همین یک دقیقه صحبت شما را 

 کردند!!

را بفرمایید. وقتی که او دلیل اول خود را گفت، من در من گفتم: شما دلیل اول خود چه گفتند؟  مثال  او پرسید: 

گویید؟ او گفت: روایتی در این زمینه وارد شده است. من گفتم: روایت جواب گفتم: این مطلب را شما از کجا می

 ضعیف است.

 او گفت: فالنی این روایت را نقل کرده است. من گفتم: فالنی از دیدگاه وهابیت شخصی غیر صادق است. او

 او خلع سالح شد. وطول نکشید با این بزرگوار معطل ماند و حتی به اندازه دو دقیقه بحثمان 

کار مراد از عوام کسانی است که با افالبته  -کنیم؛ مردم عوام صحبت میگاهی ما در جمع شیعه خاص و 

یا حتی  ر جوامع علمی وپذیرند، اما وقتی داین مطالب را از ما می هاآن  -مخالفین و شبهات آشنا نیستند 

 پرسند.کنیم در خصوص صحیح بودن سند روایت میروایاتی نقل می نماجوانان خود

بنابراین در حوزه معرفت افزایی باید آنچنان مطالب خود را قوی، مستند و محکم کنیم که راه هرگونه اشکال و 

 شبهه و مناقشه را از طرف مقابل بگیریم.

 ؛ شبهه زداییمحور دوم

تر از معرفت افزایی، شبهه زدایی است. شما پنجاه از معرفت افزایی و تبیین، بحث شبهه زدایی است. مهم بعد

 کند.آورید و او هم دویست یا سیصد شبهه تولید میدلیل می



مرحوم فارس »ما در مرکز ابحاث عقائدیة که زیر نظر حضرت آیت هللا سیستانی است، در زمان ریاست 

سال کار کردند و تمام شبهاتی که علیه شیعه در کتب مختلف بود را جمع آوری کردند  دوستان هشت« حسون

 رسید.به هشت هزار شبهه  که

ده در زمینه مهدویت مورد از آن تنها در حوزه مهدویت بود. شما ن هشت هزار شبهه تنها حدود پانصد از میان ای

بی اساس شبهه شبهه، چهارصد و پنجاه مورد مورد  ورید و دشمنان هم از میان پانصدمورد آیه یا حدیث می آ

 پاسخ بدهیم. هاآنکنند ما باید به می شبهه اساسی را مطرح یا بیست مورد پنجاه مورد ولی 

 در مبارزه با مکتب اهلبیت تشیع،روش جدید مخالفان 

قاضی نورهللا  مرحوم»، «سید مرتضی»، «مرحوم شیخ مفید»تر از همه عزیزان در نظر داشته باشند که مهم

کردند؛ صحت عقائد شیعه استدالل میاز کتب اهل سنت بر « عالمه امینی»و « میر حامد حسین»، «شوشتری

 کنند.دشمنان از کتب شیعه بر صحت عقایدشان استفاده می اآلن

را در  هاآنکنند و کنند یا بعضی از مسائل را تقطیع میاز روایات ضعیفی که در کتب ما هست استفاده می هاآن

 کنند.های دکتری خود مطرح میرسالهیا و  هارسانه

تنها در حوزه « أصول مذهب الشیعة اإلثنی عشری»به نام « ناصرالدین قفاری»رساله دکتری  شما ببینید

بهات را از کتب شیعه مطرح مهدویت حدود صد و بیست شبهه مطرح کرده است که بخش زیادی از این ش

 کند!!می

ری عقیم امام زمان وجود ندارد و امام حسن عسک اصال  معتقد بود که « شیخ مفید»گوید: وقاحت می او با کمال

 و یاحضرت مهدی به دنیا نیامده است!  اصال  گوید: متکلم نامی شیعه می« نوبختی»بودند و فرزندی نداشتند! 

 کند و آدرس هم می دهد.مطرح می« المقاالت»احب کتاب ص« سعد بن عبدهللا اشعری»را از قول  مطلبی



گویند گویند. اگر راست مییا دروغ می گوینداین موارد باید بررسی شود تا مشخص شود که این افراد راست می

 مشت این افراد باید باز شود. گویند روی چه نظر است. امروزمی به چه خاطر است و اگر دروغ

ت را به فرصت تبدیل کنیم. دشمنان این شبهات را در تهدیدی علیه ما شده اس که امروز ما باید فضای مجازی

در حوزه مهدویت چندین هفته است شروع به مطرح کردن این  مخصوصا  کنند. ها شبانه روز مطرح میرسانه

 شبهات کردند که تا نزدیک ماه رمضان هم ادامه دارد.

ائل توجه کنند. دیگر زمان سابق کنم مقداری به این مسمن از عزیزان و سروران عزیز رسانه ملی تقاضا می

 د تا جوانان ما با این شبهات آلوده نشوند.ن عقیده بودند شبهات را مطرح نکنیگذشت که مسئولین بر ای

بینند. ها را میپنج ساله ما هم این کلیپبدیل شده است که حتی کودکان چهار، فضای مجازی به بستری ت امروز

به تعبیر کنند. و را در فضای مجازی منتشر میهای دیگر این شبهات زبان به زبان فارسی، عربی یاما دشمنان 

محور دوم شبهه زدایی و پاسخ به  لذامقام معظم رهبری فضای مجازی به قتلگاه جوانان ما تبدیل شده است. 

 شبهات است.

 ؛ هجمه و طرح سؤالمحور سوم

علیه ما شبهه در هر حوزه  ما ور که دشمناناین است که بیاییم طرح سؤال یا هجمه کنیم. همانطمحور سوم 

 کنند، ما هم شبهه مطرح کنیم.مطرح می

دهم که ما در حوزه مهدویت وهابیت کنند، من به شما قول میدر حوزه مهدویت پانصد شبهه مطرح می هاآناگر 

 .یم مطرح کنیمتوانسؤال میو اهل سنت دو هزار یا سه هزار 

 

 



 ه و حوزه علمیه وهابیتتفاوت اساسی حوزه علمیه شیع

 هاآنهای شبهه مطرح کنیم، زیرا کتاب می کنندمطرح  هاآنما توانایی داریم سه برابر یا چهار برابر شبهاتی که 

و اینترنت  نویسند را در فضای مجازیمی هاآنهایی که دست ماست، رساله هاآندر دست ماست، مصادر اولیه 

 به صورت فایل وردی گذاشتند.حتی 

تحقیقی داشته باشد و بخواهد رساله ارشد یا دکتری پژوهی دانشاگر در حوزه علمیه متأسفانه در کشور ما حتی 

ما، دشمنان  از این رساله استفاده کند ولیکنند تا از هزار خان رستم رد میاو را فالن آقا یا خانم را مطالعه کند، 

 حتی ورد در اختیار عموم قرار دادند. های دکتری خود را به صورت فایل پی دی اف یارساله

هایی که نوشته شده و در فضای مجازی مفصل مطرح شده و حتی وقتی رسالهدر حال حاضر یکی از جدیدترین 

گویند کنند که اگر ما بخواهیم در رابطه با شیعه کار کنیم چه کتابی بخوانیم، در جواب میاز سرانشان سؤال می

 را بخوانید. «عبدالرحمن دمشقیه»رساله 

نوشته است و « یمیزان نقد العلم یاستدالل الشیعة اإلثنی عشریة بالسنة ف»ای در دو جلد تحت عنوان او رساله

 تمام عقاید شیعه را زیر سؤال برده است.

من از عزیزان تقاضا دارم و بارها هم خدمت اعاظم و دست اندرکاران عرض کردم که تالش کنیم ما هم 

رنگ و بوی پاسخ به شبهات  شود رادر حوزه علمیه و دانشگاه و جامعة المصطفی نوشته میهایی که رساله

ای بود که من ضرورت گوییم که بیاییم هجمه کنیم، اما حداقل این کار را انجام بدهیم. این نکتهما نمیبدهیم. 

 دانستم آن را بیان کنم.



مطالبی پیرامون  مطالبی مطرح شد. ،گرامیان بودیمدر رابطه با بحث مهدویت ما سال گذشته که در جمع شما 

در قرآن داریم و عرض شد که ما حدود سیصد و بیست آیه  شد"امام مهدی در تفاسیر و کتب اهل سنت" بیان 

 و تأویل شده است. تفسیرکه در کتب شیعه و اهل سنت به حضرت مهدی )ارواحنا فداه( 

ای برخوردار است. ما به رت مهدی است، از اعتبار و صحت ویژهغالب روایاتی که در شأن نزول آیه در حق حض

 اندازه کافی روایات صحیح و معتبر برای استدالل داریم.

کند قریب چهار هزار روایت نقل می« منتخب األثر»در حوزه روایت حضرت آیت هللا صافی گلپایگانی در کتاب 

 گستره روایات داریم.این داریم و نه  که ما در هیچ یک از معارف دینی نه این گستره آیات را

رسد؟ کتب فقهی ما حج است. مشاهده کنید آیا آمار روایات حج ما به چهار هزار مورد می ینترمبسوطیکی از 

 آیا آیات ما در حد سیصد مورد هست؟

احساس ای که هایی که سال گذشته برای عزیزان و بزرگواران داشتم را مطرح کنم. نکتهخواهم بحثمن نمی

 کنند.کنم ضرورت دارد روی آن کار کنیم، بحث شبهاتی است که وهابیت مطرح میمی

در حوزه اختالف  هاآنکنند که یکی از همانطور که اشاره کردم وهابیت از منابع شیعه مطالبی را مطرح می

 کنم.ای و مذهبی است. من به بعضی از این موارد به صورت بسیار گذرا اشاره میفرقه

دکتری خود به نام در رساله « قفاری»آقای  ؛«کشتار عمومی»مسئله ر رابطه با حضرت مهدی )ارواحنا فداه( و د

است،   ترین کتاب ضد شیعی در چهارده قرنکه در حقیقت قوی« أصول مذهب الشیعة اإلمامیة اإلثنی عشریة»

 مطالبی را بیان کرده است.



از ابتدا تا عصری که ما در آن هستیم حدود پنج هزار عنوان کتاب علیه شیعه تهیه شده و تمام محتویات این 

ترین کتاب ضد کتابی که تهیه شده است، قویعنوان کتب هم موضوع بندی شده است. از میان این پنج هزار 

 است.« قفاری»شیعی متعلق به 

ل قبل از رحلتشان امر فرمودند و ما خدمتشان شرفیاب شدیم. یکی دو سامرحوم آیت هللا فاضل لنکرانی 

 ایشان به ما دستور دادند که باید به این کتاب جواب داده شود.

تعبیر ایشان این بود که اآلن نزدیک به ده سال است که این کتاب نوشته شده است، اما نه از طرف حوزه و نه از 

 ست.طرف دانشگاه به این کتاب جواب داده نشده ا

داریم این قضیه را مطرح کردیم، ایشان با ایشان وقتی که ما با آیت هللا شبیری زنجانی که أنس و الفت بیشتری 

 فرمودند: شما دروس حوزه خود را تعطیل کنید و به پاسخ این کتاب بپردازید.

تالش  در خدمتشان هستیم، چندین سال« مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر»ما هم با دوستانی که در 

کردیم و به چهار دسته شبهه در سه جلد پاسخ دادیم. شبهات آیات الوالیة، شبهات أحادیث الوالیة، شبهات 

 این چهار دسته شبهه به سه جلد کتاب تبدیل شد.  مجموعا   المهدویة و شبهات التوسل.

زیبا  واقعا  زمینه بود، که رساله دکتری ایشان در این « دکتر نجارزادگان»البته در قسمت تحریف جناب آقای 

 کنم.نوشتند. من به نوبه خودم از این بزرگوار تشکر می

که رساله دکتری ایشان "شبهات مهدویت در کتاب قفاری" بوده « آیتی»بازهم در حوزه مهدویت جناب آقای 

ل قبل در سه ساایشان دو،  است. بنده به عنوان استاد راهنما در خدمت ایشان بودم و خیلی هم وقت گذاشتم.

ت رساله دکتری خود نزدیک به هفتاد و هشت شبهه از شبهات مهدویت را دفاع کردند و شنیدم که دفتر تبلیغا



کار « قفاری»ایشان به حق خوب کار کردند، البته خود بنده هرچه در مورد  اسالمی هم آن را چاپ کرده است.

 م.رده بودم در اختیار ایشان قرار دادک

 کشتار عمومی به راه می اندازد؟ ،از ظهور آیا حضرت مهدی بعد

است. مشاهده « کشتار عمومی»مسئله کنند، روی آن کار میموضوع مهدویت  ما در یکی از مواردی که دشمنان

 گیرد؛کند در کتب شیعه از حضرت مهدی آمده است که شمشیر به دست میکنید او ادعا می

 «بالمرجئة - ان ایأح - عةیالش أخبار تلقبهم نیالذ السنة أهل حصدیف»

 کند.آید اهل سنت را درو میوقتی که حضرت مهدی می

 نویسد:سپس می

 « شاته القصاب یذبح کما بیده نفسی والذی یذبحهم»

  کند.کند همانطور که قصاب گوسفند را ذبح میرا ذبح می هاآن

 القفاری، علی بن هللا عبد بن ناصر: المؤلف ،- ونقد عرض - عشریة اإلثنی اإلمامیة الشیعة مذهب أصول

 المنتظر القائم سیرة. ب باب ،132 ص ،9 ج هـ، 0202 األولی،: الطبعة بدون،: النشر دار

شیخ »اثر « اإلرشاد»و کتاب  021صفحه « الغیبة للنعمانی»و کتاب  913صفحه  19جلد « بحاراالنوار» بااو کت

 رده است.را به عنوان سند این روایت معرفی ک 201صفحه « مفید

کنم در کند" تحدی می"اهل سنت را درو میمی گوید ای که گویند. من در مورد واژهاین افراد دروغ می متأسفانه

ی نه هیچ جا« بحاراالنوار»نه در « الغیبة للنعمانی»نه در « الغیبة للطوسی»نه در  ،هیچ یک از مصادر شیعه ما

 ین واژه، واژه دروغ و افتراست. ا اصال  وارد نشده است.  «اهل سنت»دیگر واژه 



 گوید: جالب است که ایشان می

  «بالنواصب أحيان ا وتسميهم»

 .است شده تعبیر سنت اهل به نواصب از احتماال

و « نووی»، «ابن حجر عسقالنی»علمای اهل سنت همانند  اصال  حث نواصب جداست و اهل سنت جداست. ب

 شمنی با اهلبیت دارد. ت که بنای ددیگران معتقدند ناصبی کسی اس

ابن »شما اهل سنت که معتقد هستید ما از شیعه بیشتر اهلبیت را دوست داریم، حتی معتقد هستید که 

مند بوده است. چطور شما واژه ناصبی را به اهل سنت دار اهلبیت بوده است و به اهلبیت عالقهدوست« تیمیه

 دهید؟انطباق می

ن قبل از اینکه رساله خود را بنویسم تمام کتب شیعه و کتب اربعه از جمله گوید: ماو در مقدمه جلد اول می

 را سطر به سطر مطالعه کردم.« بحاراالنوار»و  را دیدم «مستدرک الوسائل»، «وسائل الشیعة»

مرآة »در کتاب « مجلسی»برویم، دقت داشته باشید که « بحاراالنوار»ما قبل از اینکه سراغ این روایت در کتاب 

 گوید: روایت ضعیف است.می 012صفحه  91جلد « عقولال

گوید: من ملتزم هستم هر روایتی از کتب شیعه نقل کنم، بررسی این در حالی است که ایشان در جلد اول می

 سندی و شهادت علمای شیعه بر صحت روایت را بیاورم.

، یک مورد ندیدم که ایشان روایتی حال آنکه ایشان در این سه جلد که ما هشت سال این سه جلد را ورق زدیم

 از شیعه بیاورد و شهادت علمای شیعه بر صحت روایت را مطرح کند. یکی از آن موارد همین جاست.



در برابر خوارج ایجاد  دانند. مرجئها سنی نمیمرجئه ربحث مرجئه است. آقایان اهل سنت  هایناتر از همه مهم

هیچ گنهکاری ولو گناهان کبیره و اکبر الکبائر هم انجام داده باشد از ایمان شدند و معتقد بودند که خداوند عالم 

 برد.بیرون و به جهنم نمی

شاید اهل سنت صدها کتاب در رد مرجئه نوشتند. حال ایشان روایتی که در رابطه با مرجئه است و سند هم 

 کند.ضعیف است، به عنوان یک امر مطرح می

. من تقاضا دارم عزیزان ما مقداری کندیمدر رابطه با حضرت مهدی نقل « حاراالنوارب»بازهم روایتی را از کتاب 

 دقت کنند. متأسفانه این روایات بدون آنکه بررسی شود و تکلیف سند روشن شود، نقل شده است.

و ملتزم نبود روایات صحیح را بیاورد. هدف ایشان این بود که مجموعه روایات را نقل کند « عالمه مجلسی»

 ایشام نقل می کند: کند.آیند واگذار بررسی سند و بررسی داللت را به محققینی که در آینده می

ا» ام   ِإذ  ِب  ق  ض  ِمائ ة   أ ْلف   ِمنْ  ْقُتلُ یف   ِباْلغ  ة   و   ِتْسع   «ینِتْسعِ  و   ِتْسع 

 کشد.وقتی که حضرت مهدی ظهور کنند از هر هزار نفر نهصد و نود و نه نفر را می

، 92ج  ،محققاناز  ی، محقق / مصحح: جمعیتق، محمد باقر بن محمد یسنده: مجلسیألنوار، نوبحار ا

 091، ح 921ص 

خواهد ظهور کند، از هر هزار ماند؟ طبق این روایت وقتی که حضرت مهدی میدر این صورت چه کسی باقی می

 د ماند.کشد. در این صورت دیگر کسی باقی نخواهنفر نهصد و نود و نه نفر را می

« عمرو بن شمر»کند که و دیگران نقل می« نجاشی»آیت هللا خوئی از  این روایت ضعیف است،عالوه بر اینکه 

 دست برده و تدلیس کرده است.« جابر»ضعیف بوده و در کتاب  انسانی



. عالوه بر کندیمآورد و شروع به نقل آن روایتی که از دیدگاه ما هیچ اعتبار و وزنه علمی ندارد را می« قفاری»

دهند متوجه نواصب است که در روایات متعدد داریم که عمده کشتارهایی که حضرت ولی عصر انجام میاین ما 

ُدو  »روایت دیگر  د   آلِ  ع  مَّ  مطرح شده است. «ع ُمح 

وارد شده است که  929صفحه « تفسیر فرات کوفی»و  993صفحه  1جلد « کافی شریف»همچنین در کتاب 

 کند؛رت ولی عصر قیام میوقتی حض

ا» ام   ِإذ  اِئمُ  ق  ر ض   اْلق  ان  یاإْلِ  ع  ل   م  ِإنْ  ن اِصب   ل  ک یع  ل   ف  ة   ِفيهِ  د خ  ِقيق  ب   ِإالَّ  و   ِبح  ر  ه ض   «ُعُنق 

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

 911، ح 993ص 

گویند و بنای عداوت با کسانی که به اهلبیت ناسزا می ،ایت حضرت تمام نواصب و دشمنان اهلبیتطبق این رو

دانند. کسی که با اهلبیت عداوت اهل سنت هم این افراد را مهدور الدم می خودبرند. اهلبیت دارند را از بین می

 داشته باشد، طبق آیه شریفه:

ل   مْ کأ ْسئ لُ  ال )ُقلْ  ة   الَّ إِ  أ ْجرا   هِ یع  دَّ و   (یاْلُقْرب یفِ  اْلم 

 .یکانمنزد داشتن دوست جز کنمینم درخواست رسالتم بر شما از یپاداش چیه من بگو

 99(: آیه 29سوره شوری )

ة  منکر قرآن کریم است. قرآن کریم به  دَّ و  « القربی یعداوة ف»امر فرموده است، اما این افراد  (یاْلُقْرب یفِ  )اْلم 

 صب بحثی مشترک میان شیعه و سنی حتی وهابیت است.دارند. بحث نوا

مربوط به نواصب است. همچنین در رابطه با  هاآنمشاهده کنید روایات متعدد وارد شده است که تمام 

 های باطل روایتی وارد شده است. در روایت وارد شده است:دولت



ا» ام   ِإذ  ل ب   ق  ْول ُتهُ  غ  اِطل د   «اْلب 

 کند.ید دولت باطل را مغلوب میآوقتی حضرت مهدی می

، 291، ص 9، ج یبط ،یجزائر یموسو: مصحح/  ، محققیمابراه بن یعل ،یقم: سندهی، نویالقم ریتفس

ُة اللَّ  29باب   90و  ِعْشُرون   یِإْحد   هایاتآٌة کیِل م  یُسور 

 وییم:گبرد، ما میهای باطل را از بین میاگر از این ناراحت هستید که حضرت مهدی دولت

 (یِظکمِبغ   ُموُتوا )ُقلْ 

 د.یدار هک یخشم نیهم با دیریبم: بگو

 002(: آیه 9سوره آل عمران )

 دارد که؛همچنین در مورد برخورد حضرت با جباران و فراعنه عصر 

 «الفراعنة و الجبابرة يبيد »

 912: ص ،2ج ،بعثه مؤسسه ،سليمان بن هاشم سيد بحرانى، القرآن، تفسير في البرهان

یکی از علمای سرشناس اهل سنت « مناوی»آیا شما طرفدار این افراد هستید؟ به عالوه « قفاری»جناب آقای 

 گوید:آورد و میروایتی را می

 «بقتله الفقهاء یألفت دهیب فیالس ولوال»

 دهند.، فقهای ما فتوا به قتل حضرت مهدی میداگر حضرت مهدی شمشیر به دست نگیر



 یبرکال ةیالتجار تبةکالم: النشر دار ،یالمناو الرؤوف عبد :المؤلف اسم ر،یالصغ لجامعا شرح ریالقد ضیف

 2903، ح 931، ص 9، ج یاألول: الطبعة ،هـ 0919 - مصر -

الزم به ذکر است مراد از شمشیر در اینجا تجهیزات نظامی است. وقتی فقهای شما در برابر حضرت مهدی 

 ت بگذارد؟!ایستند، حضرت باید دست روی دسمی

 ؛حضرت ، روایات متعددی شیعه و سنی دارد کهعالوه بر این نسبت به عموم

 «دما   قیری وال نائما ، وقظی ال»

 محمد الفتاح عبد تورکالد: قی، تحقیالمقدس ییحی بن وسفی: سندهیالمنتظر، نو أخبار یف الدرر عقد

 - نیالحس دنایس دانیم - رکالف المع تبةکم: م، ناشر 0232 - 0922: چاپ ، سالیاألول: الحلو، چاپ

 منزلته میوعظ شرفه یالسابع ف ، الباب019ع، ص . م. ج - القاهرة

کند و یک جامعه پر از وحشت و به معنای این است که حضرت یک امنیت عمومی ایجاد می «نائما   وقظی ال»

 همچنین در بعضی از روایات داریم: آورد.رعب نمی

ِريق   ال   أ نْ  و  » ة   أ ْمِرهِ  ِفي ُأه  م   «د م ِمْحج 

 شود.م در میان مردم خونریزی نمیبه اندازه خون حجامت ه

 ،9ج ،السالم عليهم البيت آل مؤسسة محمد، بن محمد مفيد، العباد، على هللا حجج معرفة في اإلرشاد

 02: ص

 قرطبة مؤسسة: النشر ارد الشيباني، عبدهللا أبو حنبل بن أحمد: المؤلف اسم حنبل، بن أحمد اإلمام مسند

 99929، ح 922، ص 1مصر؛ ج –



کنند. عالوه بر این ما روایات متعدد داریم که وقتی های روایاتی است که این آقایان مطرح میاین موارد نمونه

 آیند؛حضرت ولی عصر می

ال  » ق  ةِ یِبِس  ف  ا ر  ار   م  ُسولُ  ِبهِ  س  تَّ  اللَّهِ  ر  م ْظِهر  ی یح   «اإْلِْسال 

، 19ج  ،محققاناز  ی، محقق / مصحح: جمعیتق، محمد باقر بن محمد یسنده: مجلسیاألنوار، نوبحار 

 029، ح 910ص 

 کنند. در روایت دیگر وارد شده است:طبق این روایت حضرت مهدی سیره رسول اکرم را در جامعه پیاده می

ن ا أ نَّ » اِئم  ا ع ِت یاْلب   أ ْهل   ق  ام   ِإذ  لِ  اب  یثِ  ل ِبس   ق  ار   و   ع یع  ةِ یِبِس  س  لِ  ر   «ع یع 

، 0محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 2، ح 200ص 

ما امثال این روایات را در منابع شیعه و سنی فراوان داریم. همچنین روایاتی داریم که وقتی حضرت ولی عصر 

 کنند.است. حضرت بعد از ظهور در مکه کسی را به عنوان حاکم مکه معین میکند رحمة للعالمین ظهور می

آورند و حاکم کند، مردم هجوم میشود و به طرف مدینه حرکت میبعد از اینکه حضرت از مکه خارج می

رسد، کنار بیت هللا الحرام کنند. وقتی خبر به حضرت ولی عصر میمنسوب حضرت مهدی را قطعه قطعه می

 کنند.گردند و سخنرانی میبرمی

کردند که در فتح مکه فرمودند امروز روز جدم رسول هللا اقتدا نمی بهفرمایند: "اگر من حضرت در سخنرانی می

م و همه شما را قتل عام گرفتانتقام نیست، بلکه روز رحمت الهی است؛ من به خاطر کشتن این حاکم انتقام می

اما اگر این کار را تکرار کنید دیگر برخورد من غیر از این برخورد خواهد من همه شما را بخشیدم، کردم. می

 شد!"



بیت همه مباحثی که وها معموال  ای از رأفت حضرت ولی عصر )ارواحنا لتراب مقدمه الفداء( هست. این نمونه

خالف آن را کنند که ایشان عبارتی را نقل می« مرحوم شیخ مفید»از  هاآنکنند خالف واقع هست. مطرح می

 کنند.را تحریف می« نوبختی»کنند که صد و هشتاد درجه عبارت عبارتی نقل می« نوبختی»دارد. از 

ها در یک پردازند. اگر این دروغ پردازیهای دکتری خود به دروغگویی میها و رسالهاینچنین در کتاب هاآن

کنند که کنند و ادعا میبارتی را تحریف میکند، اما در رساله دکتری عکتاب عادی باشد انسان گالیه نمی

در میان مردم وجود دارد و مردم به آن « نوبختی»این در حالی است که کتاب چنین گفته است. « نوبختی»

 .کنندیممراجعه 

را بیاورد و ببیند علی رغم ادعای او مبنی بر « نوبختی»کتاب « قفاری»ای گفتم: اگر اهل و عیال من در جلسه

"او معتقد به حضرت مهدی نیست" در کتاب او چندین صفحه در رابطه با امامت و والدت و غیبت صغری و اینکه 

 خندند.غیبت کبری از حضرت مهدی حرف زده است؛ می

شیخ »جوییم. همچنین این است که ما شیعیان به والیت و امامت حضرت مهدی تمسک می« نوبختی»نظر 

آورد که شاید جزو ادله ادله محکمی برای حضرت مهدی می« ل المختارةفصو»در « اإلرشاد»در کتاب « مفید

 نظیر تا قرن چهارم و پنجم بوده است.بی

کسی از چرندیاتشان  هاآنزنند و غیر از زن و بچه کنند در آشپزخانه منزل خود حرف میعلمای وهابی تصور می

ها منتشر شود و در فضای مجازی و رسانهها روشن میکند. حال وقتی که کذب این حرفآگاهی پیدا نمی

 ماند.شود، آبرو و حیثیتی برایشان باقی نمیمی

ای علیه شیعه است که علیه بارد و هجمه گستردهدر این عصر پرغوغا که شبهات از زمین و زمان علیه شیعه می

در این عصر غیبت مصداق  امیدوارم خداوند عالم به ما توفیق بدهد تا بتوانیم ،هیچ یک از فرق اسالمی نیست

 بارز فرمایش امام صادق باشیم که فرمودند:



نِ  أ ال  » م  ب   ف  ص  لِ  اْنت  ِتن ایِش  ِمنْ  کلِذ  ل   ان  ک ع  نْ  أ ْفض  د   ِممَّ اه  وم   ج  رْ  و   الر  ر   و   کالت  ز  ة   أ ْلِف  أ ْلف   اْلخ  رَّ  «م 

، 0باقر، ج  محمد خرسان،: مصحح/  ، محققیعل بن احمد ،یطبرس: سندهیاللجاج، نو أهل یعل اإلحتجاج

 الجدال و الحجاج من تابهک یف هللا أمر مما طرف رکذ یف ، فصل03ص 

کند، از یک میلیون مجاهد میدان طبق فرمایش امام صادق کسی که در حوزه پاسخگویی به شبهات فعالیت می

 وارد شده است.« سیعالمه مجل»اثر « بحاراالنوار»نبرد افضل است. این روایت همچنین در کتاب 

تر بگردان دهیم فرج موالیمان حضرت ولی عصر را نزدیکخدایا تو را به آبروی حضرت صدیقه طاهره سوگند می

 اش متصل فرما.و ما را از یاران و سربازان فداکارش قرار بده. خدایا انقالب ما را به انقالب جهانی

لباس و منصبی هستند، باالخص مقام معظم رهبری موفق و  خدایا خدمتگزاران به اسالم و قرآن و اهلبیت در هر

 مؤید بدار.

 هدیه به ارواح پاک انبیاء، اولیاء، شهداء، صدیقین، صالحین باالخص امام راحل صلواتی ختم بفرمایید.

 والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته


