
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 99/ 02/20سوم و  لسه هفتادج

 !«عابدینی»های ه گوئی به یاو ،های اساسیپاسخ موضوع:

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

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

ما در این چند روز بعضی از شبهاتی كه جدیدا مطرح شده بود را جواب دادیم. یكی از موضوعاتی كه مخصوصا 

و توسل به  «الهی عظم البالء»شبهه پیرامون دعای  ،م ایجاد كردرفت و سر و صدا هدر ماه رمضان اوج گ

  .السالم( بود مبیت )علیهاهل

. من شبهات امروز و فردا روی سایت قرار بگیردی نوشتیم كه امیدواریم ان شاء هللا اها را به صورت مقالهما این

ها چطور دسته ما چطوری جواب بدهیم و جواب ،هاتاین شب مواجههدر عرض می کنم که كنم و را مطرح می

 این خیلی مهم است. ؛بندی بشود

ها یك مقداری دسته بندی ولی مهم این است كه این جواب ؛ها بیایدبعضی از جواب ،شاید به ذهن بزرگواران

 بشود و ببینیم به چه كیفتی است. 

یا »عبارت یا  «یا محمد یا علی»عبارت و یا در « ءلبالالهی عظم ا»در دعای " :گویدمرتب می «عابدینی»آقای 

 وجود دارد!!"شرك « صاحب الزمانیا موالنا 

قسمت  ،این مطلب را در خاطرات حج "با بقیه دعا ناسازگار است.« انت المستعان»: "عبارت گویددر یك جا می

 گوید.ده می



این نهایت  "آلود قرار داده شده استدر این دعا كلمات شرك " :نویسدمی 02در خاطرات حج قسمت ایشان 

 كند.را شرك تلقی می« یا محمد و یا علی»است كه « عابدینی»وقاحت آقای 

« السالم علیك ایها النبی»؟ گویدگوید یا نمیمیدر نماز را « السالم علیك ایها النبی ورحمة هللا»ایشان  آیا حاال

طلب رحمت كردن  ،نه یا ؟آیا این رسول هللا گفتن شرك است یعنی چه؟ سالم بر تو یا رسول هللا!« ایها»معنای 

 ها شرك است؟از آن

" در سازدتوسط برخی جاهالن در آن جعل شده و با قبل و بعد همین دعا كه توحیدی است نمی" :گویدبعد می

لند و با هم شود كرد! جاهالن همین قسمت را بسازد؛ ولی با جهالت چه میبا عقاید شیعه نمی" :گویدمیادامه 

 قا است.آاین از خاطرات حج قسمت دهم این  "خوانند.متحدا می

 ،های كفر آمیز ایشان را نوشته بودندحدود ده پانزده مورد از حرفو در آن استفتاء كه از مراجع كرده بودند 

 را آوردم.عینا تصویر كانالش  ،كه نگوید بهتان زدندبرای اینو من  "به من بهتان زدند" :گفتایشان می

اگر تخریب دینی بگوییم بهتر است تا باز اندیشی البته  «احمد عابدینی باز اندیشی دینی»است :  این كانالش

كلمات شرك آلود "، "سازدبا عقاید شیعه نمی"كه دارد  02باز تخریب دینی، خاطرات حج قسمت  !دینی بگوییم

 "قرار داده شده.

دهیم اصلش درست سندش ضعیف است احتمال می« لهی عظم البالءا»"گوید: میایشان جالب این است كه 

  ."بوده

شود یك روایتی را . مگر می، یعنی سند داشته"اصلش درست بوده"یعنی ایشان از الفبای رجال هم خبر ندارد، 

  م اصلش درست است و سندش ضعیف است!؟بگویی



ها را قسمت شصت و سه. من این ،ناین هم خاطرات حج قسمت چهل و سه  و این هم خاطرات حج ایشا

 دسته بندی كردم.

یا محمد »كلمات شرك آلود است. « یا محمد و یا علی»با بقیه دعا ناسازگار است، « یا محمد یا علی»" :دارد كه

خوانند. با جهالت چه سازد. جاهالن همین قسمت را بلند و با هم متحدا میبا عقاید شیعه نمی« و یا علی

 "شود كرد!می

ها ما را مشرك گویند كه براحتی همه مسلمانمی «یا علی» ،هندددر طواف شعار امام زمانی می"یا می گوید: 

  "بدانند.

بلكه هزاران فتوا بر شرك شیعیان  ،ها صدهاآن ،جا اصال بگویید و یا نگوییدشما در آنایشان غافل است از اینکه 

 اند. داده

غیر روز عاشورا نباید خوانده زیارت عاشورا در " "افزاید.جهالت مردم می حدیث كساء بر"باز نوشته است که 

  "اند.را در آن افزوده « یا محمد و یا علی»سندش ضعیف است. غالیان عبارت  «الهی عظم البالء»"و  شود"

ز من بخشی ا .كشد اصال مطرح كندآورد كه واقعا آدم خجالت می یهایایشان در این ماه رمضان یك حرف

 یهایحرف «یست و یكمآداب دعا قسمت ب»در و  «آداب دعا قسمت هیجدهم»ایشان در  ها را جواب دادم؛این

 خوانم.ها را میها را دسته بندی كردم و فقط دسته بندی، من ایندارد

ه از یك بوده كنار قبر رفته و تشنه بود دانم چه كسیحاال من نمی ".درخواست لیوان آب از مرده عاقالنه نیست"

 مرده درخواست كرده و گفته یك لیوان آب به من بده بخورم.



ها و خانواده بچه"، "كنند، یا در سنگرها نگهبانی میروندها راه میمراد این نیست كه در خیابان ،اند"شهیدان زنده

ردن عقاید د این مسخره كخواستند." ببینیامام حسین از بدن تكه تكه حضرت عباس )علیه السالم( آب نمی

 شیعه است!!

از او بخواهد با طی االرض به شام برود و خواهد، جایز نیست كه آب نمی اس بعد از شهادتكسی از حضرت عب"

یزید را خفه كند، خانواده امام حسین بعد از شهادت از او نخواستند آن لشكر را با غضبی از بین برود، یا با طی 

ران كند، ائمه قبل از شهادت قدرتی نداشتند، آیا بعد از چندین سال با االرض به شام برود و كاخ یزید را وی

 "!؟كنندساختن گنبد و بارگاه و زائر قدرت پیدا می

شان را ن زندگیراوباالتر از توان دو روحی  ی"شخصی از دنیا رفته چه شهید و چه غیر شهید هیچ توان جسم

 كار دهها آیات قرآن است.در حقیقت انعبارات ایشان ندارند" یعنی اصال این 

یعنی  "؛همان خدا است ،از بردن نام امامها منفی است، عوام مرادشان " از نظر عقلی و عقالئی جواب تمام این

طور بوده دانم ایشان در دوران عوامی خودش اینحاال من نمی گوید یا حسین مرادش یا هللا است.كسی میاگر 

ما تا به حال نشنیدیم هیچ  ند و ایشان بقیه را هم قیاس كرده!؟طوری بودیا خدای نكرده پدر و مادرشان این

 گویم مرادم خدا است.عوامی بگوید من كه یا امام رضا و یا امام حسین می

مانند وزیر دربار  ،دانند، امامخدا را مانند شاه می ،دانند، عواموجاهالنه خدا و امام را یكی می"یا نوشته است که 

كند و به سمع نظر شاه ها را دسته بندی میوزیر آن ،ه وقت ندارد به همه كارها رسیدگی كندچون شااست. 

 رساند."می

ایشان می آید. در حقیقت استهزاء عقاید شیعه است و واقعا بوی ارتداد و كفر از این عبارت میحرفها این 

 بابا این آیه قرآن است که می گوید:ساند" داند كه كالم آنان را به خدا بری میا"عوام امام را واسطهنویسد: 



  اْلَوِسيلََة( ِإلَيهِ  )َواْبَتُغوا

 !بجوئيد او به تقرب براي ايوسيله و

 05( آیه 5سوره مائده )

یاری  ،مگر محمد و علی كافی نبودنددانند" بعد دارد: "همین معنا می"برخی شفاعت و توسل را به می گوید: 

دُ  َيا» گوییممی« الهی عظم البالء»دعای " در .كنندرا هم صدا می كننده نبودند كه امام زمان ، َيا ُمَحمَّ  َعِليُّ

َمان َصاِحَب  َيا َمْواَليَ  َيا» گوییم:میبعد  ،«انْ َكاِفَيايَ  َفِإنَُّكَما اْكِفَياِني  ایشان این را می گوید. !«ادركنا الزَّ

خواهیم. شما در دعای میکمک ، كه از امام زمان هم ردندمگر محمد و علی مثال كفایت نك :گویدآمده میایشان 

 خوانید.های بعدی را مینام اول كافی نیست كه نامباید بگوئیم پس  ،خوانیدهزار نام خدا را می ،جوشن كبیر

تند و یا خودشان را به خواب هس« نجف آباد»و  «حوزه علمیه اصفهان»دانم این را دوستان دقت كنند، من نمی

 گوید:ها خبر دارند یا خبر ندارند. به قول شاعر كه میزدند، از اینخواب 

 و إن كنت ال تدري فالمصيبة أعظم  /مصيبة فتلك فإن كنت تدري

كه خودش برای حفظ جانش غایب شده گوید "چگونه امام زمان به فریاد دیگران برسد در حالیمیایشان 

ولی  كردهچگونه مرده زنده می نبینا واله و علیه السالم( علی)گوییم حضرت عیسی كه ما ب" مثل این.است

 ها برد!!و را به آسمانوقتی كه یهود آمدند او را بكشند خدا ا

تواند برسد چگونه به او به فریاد خودش نمیكشند؛ پس اگر امام زمان ظاهر شود او را می مثال یا بیاییم بگوییم"

كند چرا مادرش ، بگوییم اگر مرده زنده میكندعیسی مرده زنده میحضرت بگوئیم مثال  ".فریاد دیگران برسد

 دائی اش را و... را زنده نكرد!؟ ،ااش رخاله ،وبینش راسزنده نكرد یا افراد دیگری از من ،را كه از دنیا رفت



ها با سنگ نتوانست خودش را كفایت كند؛ پس از رحلتش چگونه سنگ در طایف در حمله بچه "پیامبر

او چگونه پس از رفتن از  ،ندانش شكست؟ پیامبر در جنگ احد زخمی شد و دكندهای ما را كفایت میخوردن

 "!؟قدرتش زیاد شده است ،دنیا

ی كه خدا در سوره اما آن آیه شریفه ای این آدم خبیث و پست و رذل است؛هاز یاوه سرایی یهایها نمونهاین

 باره ایشان به كار ببریم.به علمای یهود توهین بشود كه در ترسیممی ما ،گویدجمعه در رابطه با علمای یهود می

 فرمود:

ُلوا الَِّذينَ  )َمَثلُ  ْوَراةَ  ُحمِّ ُبوا الَِّذينَ  اْلَقْومِ  َمَثلُ  ِبْئَس  َأْسَفاًرا يْحِملُ  اْلِحَمارِ  َكَمَثلِ  يْحِمُلوَها َلمْ  ُثمَّ  التَّ  ِبآياِت  َكذَّ

الِِميَن( اْلَقْومَ  يْهِدي اَل  َواللَّهُ  اللَّهِ   الظَّ

 حمل کتابهايي که هستند درازگوشي مانند نکردند، ادا را آن حق ولي شدند تورات به مکلف که کساني

 مثال کردند انکار را خدا آيات که گروهي(! فهمدنمي آن از چيزي اما کشدمي دوش بر را آن) کند،مي

 !کندنمي هدايت را ستمگر قوم خداوند و دارند، بدي

 5(: آیه20سوره جمعة )

كه آن هزار  ،توهین بشود« بلعم باعورا»كنیم اگر او را بگوییم به است تصور می« بلعم باعورا»ی كه درباره ایا آیه

 فرمود:برابر نسبت به ایشان شرافت دارد. 

 (َسبيال َأَضلُّ  ُهمْ  بَلْ  َكاْْلَْنعامِ  ِإالَّ  ُهمْ  ِإنْ  )َ

 !گمراهترند بلکه چهارپايانند، همچون فقط آنان

 44(: 05سوره فرقان ) 



)قدس هللا نفسه( كه به خاطر یك گوینده صدا و سیما كه  «حضرت امام خمینی» !«عابدینی»قای آ :من نوشتم

چنان گوشمالی كرد كه لین صدا و سیما را آنؤباشد، گوینده و مس «اوشین»گفته بود الگوی ما باید امروز خانم 

 بت شد.تا ابد در تاریخ رسانه ث

اش برای همیشه بیچاره كرد و هرگونه را به خاطر مطالب یاوه« سلمان رشدی» ،حضرت امام با یك فتوا

 آسایش و آرامش را از او سلب كرد.

 ایشان، امام به خاطر برداشت نادرست بود، هشهادت بر اجتهادش داد ،امام كه خودِ « قدیريآیت هللا »نسبت به 

كنم، از جنابعالی توقع نبود كه اشت جنابعالی از اخبار و احكام الهی اظهار تأسف میاز برد" :ی نوشتنداطی نامه

كنم كه سعی كنید تنها خدا را در گونه برداشت كرده و آن را به اسالم نسبت دهید، شما را نصیحت پدرانه میاین

 "نماها و آخوندهای بیسواد واقع نشوید.تحت تأثیر مقدس و نظر بگیرید

زنده بودند و این برداشت نادرست و سخنان باطل شما را كه از بیسوادی و « حضرت امام»اگر  !«دینیعاب»آقای 

 فرمودند و چه عكس العملی داشتند؟ دیدند چه میمیرا گری شما سرچشمه گرفته وهابی

ردند و در كشاید حكم خلع لباس شما را صادر می ،بوددر قید حیات  «امام خمینی»اگر دهید آیا احتمال نمی

« ان رشدیسلم»را محكوم به تعزیر و شاید و شاید هم شبیه فتوای  ، شماهای باطل شماازاء هریك از حرف

 ؟كردند!علیه شما صادر می

دست از این سخنان بی اساس  كنمبرادرانه می ،من شما را نصیحت دوستانه نه !«عابدینی»قای بعد نوشتم: آ

 بدون تحقیق و بررسی دقیق سخن نگویید. و بیت برگردیدقرآن و اهل ن و سنت بردارید و به دامنضد قرآ

كه رسوایی شما جهانگیر شود و تمام راههای جبران مسدود شود كانال خود را تعطیل كنم قبل از آنپیشنهاد می

 .بیت نداردضد قران و ضد فرهنگ اهل ،جز نشر افكار باطل ،و حذف كنید كه ادامه كار



تحمل مسؤلین نظام مقدس جمهوری اسالمی هم حدی دارد كه اگر به این سخنان باطل كه  این را هم بدانید

شاید شبیه حكم فوق در حق شما صادر  ،مصداق اهانت به مقدسات شیعه و تشویش اذهان است ادامه دهید

 شود.

بدهیم. ما خواهیم جواب اساسی و علمی های احساسی بود، حاال ما میجا نقل قول و یك سری جوابتا این

 رسیم.ها میببینیم امروز به چند تا از آن پاسخ .شش تا پاسخ به ایشان دادیم

  همخوانی تفكرات شما با وهابیت. پاسخ اول:

ابن »من گفتم حتی در مناظره وقتی  ؛شویدبگوید خیلی ناراحت می «وهابی»شما از این كه كسی به شما 

كه با خیلی زشت و وقیح حمام و ... را ناراحت شدید و داستان  هم قائل به شأن نزول آیات است، شما« تیمیه

 جایگاه علمی شما و حضور اساتید در جلسه منافات داشت را ذكر كردید.

دانید با عقیده وهابیت كه را شرك می« یا محمد و یا علی ادركنا»چه فرقی است میان این عقیده باطل شما كه 

 است. شركگویند یا علی و یا حسین گفتن می

فتاوی اللجنة »جلد دوم  .مطالبی از آن بخوانم. اجازه بدهید را آوردم« لجنه افتای عربستان سعودی»من آمدم 

جماعتی بر مذهب  و...« عراق» سوال كردند كه در قسمت مراكز 1221فتوای رقم « الدائمه للبحوث العلمیه

 ها:جعفریه هستند و این

 «والرخاء؟ الشدة في ساداتهم ائروس والحسين، والحسن، علًيا، يدعون»

 گویند جواب چیست؟ها میها و در غیر گرفتارییا علی و یا حسن و یا حسین در گرفتاری

إذا كان اْلمر كما ذكر السائل من أن الجماعة الذين لديه من الجعفرية يدعون عليا والحسن »جواب: 

 «والحسين وسادتهم فهم مشركون مرتدون عن اإلسالم



 .مه مشرك هستند و مرتد از اسالم هستندها هاین

أحمد بن عبد الرزاق  جمع وترتيب:، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء :المؤلف - الدائمة اللجنة فتاوى

 1221  رقم فتوى 070 ص،  0 ج، اْلولى المجموعة الدويش

گوید در را هم كه دیدیم می« نیعابدی»قای ی و یا حسین گفتن شرك است، جناب آگوید یا علایشان آمده می

 مطالب شرك وارد شده است. چه فرقی است؟« الهی عظم البالء»دعای 

 «یدعون علیا والحسن والحسین»گوید قا هم كه می؛ این آگویی یا محمد و یا علی ادركنی شرك استشما می

 شرك است.

كه نوبت به این این "رتد از اسالم هستندها ماین"بعد این جمله بعدی را هنوز رویتان نشده كه بفرمایید كه 

ا هست و وقتی كه آمد گفت كلمات شرك آلود در این دع ،الزم نیست داند. البتهرسد خدا میكی میعبارت، 

 داند، حكم مشرك و حكم شرك در اسالم كامال واضح و روشن است.خواننده را مشرك می

 ی: از آیه ها برای تأیید حرف خودشانوهابیکه جالب این است 

 َصاِدِقيَن( ُكْنُتمْ  ِإنْ  لَُكمْ  َفْليْسَتِجيُبوا َفاْدُعوُهمْ  َأْمَثاُلُكمْ  ِعَباد   اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  الَِّذينَ  )ِإنَّ 

 را آنها هستند؛ شما خود همچون بندگاني ،(کنيدمي پرستش و) خوانيدمي خدا از غير که را آنهايي

 (!برآورند را تقاضايتان و) دهند پاسخ شما به بايد گوييدمي راست اگر و بخوانيد،

 194(: آیه7سوره عراف )

از  «آداب دعا قسمت شانزده»شما ببینید این  ندارد.ایشان هم به همین شكل، هیچ تفاوتی استفاده می کنند و 

همه تأكید برای  ایننوشته است: "« باز تخریبی دینی»ما گرفتیم و تصویرش هم موجود است. هم كانال ایشان 

 "غیر خدا را نخوانده است. ،ه در قرآن هیچ نبی و رسول و ولیكخواندن خدا و این



 ،ولیو هیچ نبی " می گوید: این خودش یك افتراء بر قرآن است و انكار قرآن است كه خودش ارتداد آور است.

 : آیه پس غیر خدا را نخوانده است"

 ( َخاِطِئينَ  ُكنَّا ِإنَّا ُذُنوبََنا َنالَ  اْسَتْغِفرْ  َأبَانَا يا َقاُلوا)

 !«بوديم خطاکار ما که بخواه، را ما گناهان آمرزش خدا از! پدر: »گفتند

 97(: آیه10سوره يوسف )

  :كندطلب استغاثه میآید از حضرت موسی كسی كه می چیست؟ یا آن

هِ  ِمنْ  هذا وَ  شيَعِتهِ  ِمنْ  هذا َيْقَتِتالنِ  َرُجلَْينِ  فيها )َفَوَجدَ   ِمنْ  الَّذي َعلَى شيَعِتهِ  ِمنْ  الَّذي َفاْسَتغاَثهُ  َعُدوِّ

هِ   َعلَْيه( َفَقضى ُموسى َفَوَكَزهُ  َعُدوِّ

  15(: آیه 02سوره قصص )

 ی:آیه شریفه یا این چیست؟

ُسولُ  ُهمُ لَ  َواْسَتْغَفرَ  اللَّهَ  َفاْسَتْغَفُروا َجاُءوكَ  َأْنُفَسُهمْ  َظلَُموا ِإذْ  َأنَُّهمْ  َولَوْ ) ابًا اللَّهَ  لََوَجُدوا الرَّ   َرِحيًما( َتوَّ

 تو نزد به ،(گذاردندمي پا زير را خدا فرمانهاي و) کردندمي ستم خود به که هنگامي مخالفان، اين اگر و

 و پذير توبه را خدا کرد؛مي استغفار آنها براي هم پيامبر و کردند؛مي آمرزش طلب خدا از و آمدند؛مي

 .يافتندمي نمهربا

 24(: آیه 4سوره نساء )

ْوا اللَّهِ  َرُسولُ  لَُكمْ  يْسَتْغِفرْ  َتَعالَْوا لَُهمْ  ِقيلَ  )َوِإَذا ونَ  َوَرَأيَتُهمْ  ُرُءوَسُهمْ  لَوَّ  ُمْسَتْكِبُروَن( َوُهمْ  يُصدُّ



 روي از) را خود سرهاي ،!«کند استغفار شما براي خدا رسول تا بياييد: »شود گفته آنان به که هنگامي

 !ورزندمي تکبر و کرده اعراض تو سخنان از که بينيمي را آنها و دهند؛مي تکان( غرور و کبر و استهزا

 5( آیه20سوره منافقون )

گوید بعد ایشان میچیست؟ حداقل شما قرآن را درست بخوان، یك مرتبه قرآن را هم تا آخر مطالعه كن! اینها 

 در قرآن با صراحت آمده:

 َصاِدِقيَن( ُكْنُتمْ  ِإنْ  لَُكمْ  َفْليْسَتِجيُبوا َفاْدُعوُهمْ  َأْمَثاُلُكمْ  ِعَباد   اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  الَِّذينَ  )ِإنَّ 

 را آنها هستند؛ شما خود همچون بندگاني ،(کنيدمي پرستش و) خوانيدمي خدا از غير که را آنهايي

 (!برآورند را تقاضايتان و) دهند اسخپ شما به بايد گوييدمي راست اگر و بخوانيد،

 194(: آیه7سوره عراف )

ها هم ها هم بندگانی مثل خودشان هستند، مثال یا علی و یا حسین اینخوانند، اینكسانی كه غیر خدا را می

 كه به ما بفهماند غیر خدا را نخوانیم!برای اینمثل خود شما هستند، فرقی با شماها ندارند. 

گوید جماعتی آید میجا میاست. این «الدائمة اللجنة فتاوى» این جلد دوم ینید بعد مالحظه كنیدا این را ببشم

 گویند:می هااز این مداح

 «اإلسالم ملة من قائله يخرج أكبر شرك فإنه زينب... سيدة يا مدد الحسين، سيدنا يا مدد»

أحمد بن عبد الرزاق  جمع وترتيب:، ية واإلفتاءاللجنة الدائمة للبحوث العلم :المؤلف - الدائمة اللجنة فتاوى

 0522 رقم فتوى، 022 ص ،0 ج، اْلولى المجموعة الدويش

 



 :بر شرک شیعه چیست؟ این آیه است دلیل

 يَن(َصاِدقِ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  لَُكمْ  َفْليْسَتِجيُبوا َفاْدُعوُهمْ  َأْمَثاُلُكمْ  ِعَباد   اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  الَِّذينَ  )ِإنَّ 

 را آنها هستند؛ شما خود همچون بندگاني ،(کنيدمي پرستش و) خوانيدمي خدا از غير که را آنهايي

 (!برآورند را تقاضايتان و) دهند پاسخ شما به بايد گوييدمي راست اگر و بخوانيد،

 194(: آیه7سوره عراف )

از بزرگان گرفته،  هم اجازه اجتهاد چهار تا ،فرقش چیست، چه تفاوتی كرد؟ این آقا آمده در لباس روحانی

ده و چه كسانی رفتند شهادت دادند، عینًا همان حرفی را می زند که كر یدانم چه فریبی داده و چه كارهاینمی

 وهابی ها می زنند.

ازه قدر دین داشتند كه بیایند به شما اجاین ،شما را خوانده بودند یكی از مقاالت ،قایانآله اگر این ول :من نوشتم

 گوید:وهابیت كه میعبارت آمده عین ایشان ست؟ شما اصال اجتهاد را نفهمیدید چی اجتهاد ندهند.

 ( َأْمَثاُلُكمْ  ِعَباد   اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  الَِّذينَ  )ِإنَّ 

دانم چه خودش آورده است. ببینید هیچ تفاوتی با وهابیت ندارد، دیگر نمی قا در كانالعین این عبارت را این آ

 كار باید كرد؟ 

باشد یا  «قم»باشد،  «نجف آباد»باشد در « اصفهان»رویم در هرجا باشد در مناظره بحاضریم جا گفتیم ما در آن

 باشد. «قزوین»

می جای بد نا« قزوین»دعوت كرده؛ چون « قزوین»ی نوشته كه ایشان ما را به ادر یك مقاله« عابدینی»آقای 

 اش چیست؟ دانم قضیهبا ما داشته!! حاال نمی است ایشان قصد بدی



 دانم! حاال مامن نمی دعوت كردند؛ یعنی نیت بدی دارند!؟ «قزوین»ایشان ذهنش خراب است، هركس را به 

 ،به دنیا آمدیم، ما بارها گفتیم ما اصالتا آبا و اجدادی« قزوین»یك گناهی كرده بودیم كه در « زر»در آن عالم 

 هستیم.« هدسبزوار مش»اهل 

جا ازدواج برای تبلیغ آمده و در آن «قزوین»ما همشهری آقا امام رضا )سالم هللا علیه( هستیم، حاال جد ما در 

 به دنیا آمده باشیم.« قزوین»و ماندگار شده و اراده الهی هم تعلق گرفته كه ما در كرده 

 در هر صورت...

دعوت « قزوین»ما را برای مناظره به « قزوینی»گفته آقای اشكال دیگری نتوانسته برای ما بگیرد، و ایشان 

  ؟دانم چه بگویم!نمی كرده و قصد سوء به ما داشته است.

 با حرف وهابیت؟  ،ن شمان حرف بی اساس و ضد قرآببینید چه فرقی است میان ای :اممن نوشته

شان، هیچ تفاوتی ندارند" حال مرگ شان و بعد ازمیان ائمه قبل از مرگگوید "میایشان همچنین شما ببینید 

 گوید:وهابیت می ،جلد سوم« الدائمة اللجنة فتاوى»در ببینید 

 «من استغاث باْلولياء بعد موتهم أو في حال غيبتهم عنه فهو مشرك»

أحمد بن عبد الرزاق  جمع وترتيب:، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء :المؤلف - الدائمة اللجنة فتاوى

 7027  رقم الفتوى من السادس السؤال، 150 ص ،1 ج، اْلولى المجموعة لدويشا

 « اإلسالم ملة عن يخرج أكبر شرك بهم واالستغاثة دعاؤهم بل »

 .و استغاثه به ایشان شرک بزرگی است و انسان را از ملت اسالم خارج می کند، ایشانخواستن از 

أحمد بن عبد الرزاق  جمع وترتيب:، ئمة للبحوث العلمية واإلفتاءاللجنة الدا :المؤلف - الدائمة اللجنة فتاوى

 (2154)  رقم فتوى، ذیل 402 ص ،1 اْلولى، ج المجموعة الدويش



 كپی از حرف وهابیت است. این یك جواب. ،زندكه ایشان دارد می یهایببینید تمام حرف

ن مقاله را تكمیل كنم و در سایت بگذارم و امروز ای ،كنم اگر حالم مساعد باشدعزیزان دقت كنند من تالش می

 دوستان از سایت بردارند و منتشر كنند. 

به نظر من اگر همین را بردارند در  .هستند« نجف آباد»و  «اصفهان»از دوستان عزیزی كه مربوط به  مخصوصاً 

 كنم.هزینه چاپش را هم بنده تقدیم می .جا چاپ كنند و منتشر كنند بسیار خوب استآن

 فكر شما با نظرات مراجع عظامفت تمخالاسخ دوم: پ

 ،نویسید" یا محمد و یا علی با بقیه دعا ناسازگار است، یا محمد و یا علیشما می« عابدینی»آقای  :من نوشتم

 سازد" شرك آلود است، از سوی نادان و یا مغرضان جعل شده، با عقاید شیعه نمی

یا محمد و یا  ،و دیگران« سیستانی»، «شیخ جواد تبریزی»، «خوئی: »بزرگواری همانند آیات عظام ولی مراجع

نساء و  24و به آیه شریفه دانند ای به سوی خداوند متعال میبیت و آنان را وسیلهعلی را از باب توسل به اهل

 ند. نکسوره مائده هم استناد می 05

الشیخ جواد  / فی المسائل العقائدیه» را در« تبریزی آشیخ جواد» آیت هللا العظمی اجازه بدهید من عین کتاب

  .برایتان بخوانم «التبریزی

 محمد يا علي يا علي يا محمد يا: »القائلة العبارة فيه الذي المبارك الفرج بدعاء الشريف رأيكم هو ما»

 ؟. . «  كافيان فإنكما اكفياني

 ایشان جواب داده:

 وهللا تعالى، هللا إلى الوسيلة وهم(  الّسالم عليهم)  يتالب بأهل التوسل باب من ْلّنه بذلك بأس ال» 

 «العالم



 الشهيدة الصديقة دار: الناشر، 1407 المتوفی، التبريزي جواد الميرزا: نويسنده؛ العقائدية المسائل في اإللهية اْلنوار

 99 ، صالسالم عليها

هللا العظمی آیت»است. از آن طرف  «بیتهلمن باب توسل با»گوید ایشان می ؛است گویی شرکشما داری می

 و نوشته« خوئی»که آقای « صراط النجاة»در کتاب « اد تبریزیجو»هللا العظمی آشیخ و همچنین آیت« خوئی

 است؛ می نویسد:تعلیقه زده  به آن هم« جواد تبریزی»آشیخ 

 مانع ال علي يا أدركنا: قائلال قول: الخوئيذلك؟  غير و أغثنا الغيث أبا يا و علي، يا أدركنا: قول حكم ما»

 «إلی هللا به التوسل يقصد وهو منه

  ؛این توسل به خدا دارد ،یا علی به دادم برس« ادرکنی یا علی»گوید وقتی می

 فالن يا: فيقول ينقذه بمن يستغيث حين إليهما ومن الحريق أو الغريق قول من مانع هناك وهل»

 «!أنقذني؟

 وید فالنی من را نجات بده آیا شرک است؟ گکسی در حال غرق شدن است می

 گوید:بعد ایشان می

 «ذلك تؤيد الكريم القرآن في آية وهناك»

  :کنداین مهم است در آیه قرآن است که این را تأیید می

ُسو َلُهمُ  َواْسَتْغَفرَ  اللَّهَ  َفاْسَتْغَفُروا َجاُءوكَ  َأْنُفَسُهمْ  َظَلُموا ِإذْ  َأنَُّهمْ  َوَلوْ ) اًبا اللَّهَ  َلَوَجُدوا لُ الرَّ  (َرِحيًما َتوَّ



 تو نزد به ،(گذاردندمي پا زير را خدا فرمانهاي و) کردندمي ستم خود به که هنگامي مخالفان، اين اگر و

 و پذير توبه را خدا کرد؛مي استغفار آنها براي هم پيامبر و کردند؛مي آمرزش طلب خدا از و آمدند؛مي

 .يافتندمي مهربان

 24(: آیه 4ره نساء )سو

  :هم اضافه کرده« تبریزی»است آقای « خوئی»این فرمایش آقای 

  اْلَوِسيَلَة( ِإَليهِ  )َواْبَتُغوا :تعالى قوله ذلك على ويزاد ( سره قدس)  جوابه إلى يضاف»

 012 ص 0 ج - الخوئي السيد -(  التبريزي الميرزا تعليق)  النجاة صراط

 :ان هللا تعالی علیه( سوال کردند)رضو« خوئی»از آقای باز 

 «مباشرة السالم عليهم المعصومين من. . .  إلخ واْلمان الحفظ أو الرزق أو الولد طلب يجوز هل»

یا امام  ،یا امام زمان من را حفظ کن ،ام را زیاد کنیا علی روزی ،من بگویم یا علی، به من فرزند بدهیعنی اینکه 

 آیا این شرک است!؟ ،از خدا بخواه نگویم وبخواهیم  مباشرتاً  .حسین به من امان بده

ی به خدا اها وسیلهنیستند این« رازق»یا  «خالق»ها طرف هم این است که ایننیت  .عزیزان خوب دقت کنند

« خوئی»آقای  .داندها را مظهر اتم اسماء و صفات خدا میکند اینبیت را صدا میآید اهلهر کس می .هستند

 :جواب داده

 «القصد بذلك بأس ال»

 .هیچ اشکالی ندارد

 1022 سؤال، 422 ص 1 ج - الخوئي السيد -(  التبريزي الميرزا تعليق)  النجاة صراط



هللا العظمی نظر من هم عین نظر استاد آیت ،اگر من در یک جا حاشیه نزدم :هم اولش دارد« تبریزی»آقای 

  :هاست و ایشان به دو تا آیه استدالل کرد« خوئی»

  اْلَوِسيلََة( ِإلَيهِ  )َواْبَتُغوا

 بجوئيد! او به تقرب براي ايوسيله و

 05( آیه 5سوره مائده )

  :و

 اْلَوِسيلََة( َربِِّهمُ  ِإلَى )يْبَتُغونَ 

 جويندمي پروردگارشان به( تقرب براي) ايوسيله خودشان

 57(: آیه 17سوره اسراء )

جواد »و آشیخ « خوئی»در ادامه آقای  باز !است ی عابدینیآقا این نظر مراجع ما است و این هم نظر این

  دارند که:دنباله همان « تبریزی

 «المتوسلين حوائج هو قضائه في كوسيلة تعالى هللا إلى بهم واالستشفاع بتوسيطهم بأس ال»

شفاعت ها طلب کنیم که پیش خدا برای ما هیچ اشکالی ندارد ما ائمه را واسطه قرار بدهیم و از این

 .ی در قضای حوائج دیگراناکنند. مثل وسیله

 1010 سؤال، 422 ص 1 ج - الخوئي السيد -(  التبريزي الميرزا تعليق)  النجاة صراط



حوائج مردم را که ائمه )علیهم السالم( را کارگزارانش  ،دانندخدا را یک شاهی می ،گوید عواماین آقا می

گوید هیچ اشکالی ندارد می كه است« خوئی»این فرمایش آقای  !! وکنندبه خدا عرضه می و کنندبندی میدسته

 جوابشان می دهد زیرا:ها طلب شفاعت کنیم و خدای عالم هم از این و ها را واسطه قرار بدهیمکه ما این

 «اْلَوِسيَلةَ  ِإَليهِ  تعالى َواْبَتُغوا بقوله التوسل في رغب تعالى ْلنه»

 بیت تشویق کردهلمردم را برای توسل به اه

 1010 سؤال، 422 ص 1 ج - الخوئي السيد -(  التبريزي الميرزا تعليق)  النجاة صراط

 :سوال کردند ندعزیزان دقت بکنخواهم. من عذر می ،بخوانمکه اصل سؤال را البته نظرم رفت 

 اإلمام أو وسلم لهوآ عليه هللا صلى بالنبي االستنجاد عمل أي حال أو القيام أو النهوض حال المتعارف»

 « السالم عليهم اْلئمة أحد أو علي

 ،گویندخواهند راه بروند یا علی میمی ،گویندخواهند بلند بشوند یا علی میبعضی از مردم می

 این اشکالی دارد؟  ،گویندخواهند کاری انجام بدهند یا علی میمی

 که:جا جواب دادند بر اینایشان در این

 «المتوسلين حوائج هو قضائه في كوسيلة تعالى هللا إلى بهم واالستشفاع بتوسيطهم بأس ال»

 1010 سؤال ،422 ص 1 ج - الخوئي السيد -(  التبريزي الميرزا تعليق)  النجاة صراط

تمام هست و نیست خانه مداح را جمع کرده  ،گویند یک دزدی به خانه یک مداحی رفته بودبه قول معرف می

 .توانست بلند کندگفت و نمییا علی می ین بود مدامسنگ ،بود و بسته بود



بابا من یک عمری یا  :کرد با دزد درگیر بشود برگشت گفتاز ترسش جرأت نمی و بیچاره هم مداح بدبخت

بینید كه شما می ؟ها را ببری!ا یک یا علی گفتن اینخواهی بشما می ،ها را جمع کردمحسین گفتم این

 هستند!! طوریدزدهای ما هم این

این گذارند می «باز اندیشی»شان را اسم سایتكه اینما دنبال چه کسی هستیم؟  .این هم که مراجع ما هستند

 اندیشی عقائد شیعه است! تخریب باز اندیشی نیست بلكه

سید »و « شیخ طوسی»و « شیخ صدوق»فهمند؟ ما نرفتیم از فهمید یا مراجع ما بهتر میآیا شما بهتر می

ها مقلد در سراسر یونهم میل شناسند و االنها را میه مردم آناز مراجعی که هم ، بلکهو ... بیاوریم« مرتضی

 جهان دارند، آوردیم.

  :سوال کردند« سیستانی»از آقای هم جا این .بود« جواد تبریزی»و آشیخ « خوئی»از فرمایشات آقای  آن

 « مباشرة المعصومين من الشفاء أو الحفظ أو الولد أو الرزق طلب جواز عن فأسأل »

یا امام حسین  !یا امام حسین به من روزی بده بگوید:و  کسی بیاید مباشرتًا از ائمه و معصومین روزی طلب کند

آیا این  ،امام حسین من را حفظ کن امام زمان به من شفا بده !امام حسین به من بچه بده ،به من خانه بده

 :رد؟ ایشان برگشت گفتاشکالی دارد یا اشکالی ندا

 «وتعالى سبحانه هللا إلى الوسيلة ْلنهم بل کال» 

 .ها وسیله و واسطه بین ما و بین خدای عالم هستنداین .هرگز اشکالی ندارد 

 «وعال جل بإذنه إال شيئا يفعلون ال ْلنهم »

 



 گوید:جا میایشان در اینبعد 

 « ( لوسيلةا إليه وابتغوا: ) وتعالى سبحانه قال جائز هذا »

 401 ص - السيستاني السيد - الميسرة الفتاوى

سید »قا آ مرحومی هم، او یک مسئله بود از بیانات مراجع معظم تقلیدی ادیگر ما چه بگوییم؟ این نمونه

 االرتياب كشف»کتاب  .دیگر آن مطلب را نیاورم و اجازه بدهید فقط از کتابش بخوانمکه دارد « محسن امین

 «.الوهاب عبد بن مدمح اتباع في

صاحب کتاب « سید محسن امین»های ضد وهابی بود که توسط مرحوم شود گفت جزو اولین کتابتقریبًا می

 نوشته شده است.« عیان الشیعها»

زده « محمد ابن عبدالوهاب»های که در برابر حرف .ها را دقت کنیداین جواب .دهدجا جواب میایشان در این

 گوید:ایشان می .و یا حسین گفتن شرک است گوید یا علیکه می

 «ثالثة وجوه على يكون هللا بغير واالستغاثة الدعاء إن: والجواب»

 ،خدا نیست قطعًا غیر خدا است (نستجیر بالله)پیغمبر که  ،کسی استغاثه به غیر خدا کند« استغاثه بغیر هللا»

 .دخدا که نیستن ،امیرالمؤمنین و امام حسین غیر هللا هستند

 «ثالثة وجوه على يكون »

 .خواهند سه دسته هستندکه از ائمه حاجت می یهایآن

 البيت أهل يا هللا أولياء يا القادر عبد يا علي يا محمد يا يقول أن مثل مجردا باسمه يهتف أن: اْلول»

 .«ذلك ونحو



 .این یک دسته ،کاری ندارد فقط یا محمد بگوید و یا علی بگوید

 «. ذلك شابه ما أو يقضيها أن هللا ادع أو حاجتي قضاء في هللا إلى شفيعي كن فالن يا ليقو أن: الثاني»

از  آورده شود یار نزد خدا حاجتم بریا رسول هللا، یا علی، یا امام حسین شفیع من باش دگوید: دوم می

 .دکن حاجتم را برآوردهبخواه خدا 

  .«ذلك وغير عدوي على يانصرن أو مريضي اشف أو ديني اقض يقول أن: الثالث

یا رسول هللا، یا علی قرضم را ادا کن، مریضم را شفا بده، من را در برابر دشمن پیروز گردان  :سوم بگوید

 ...هاو غیر این

 گوید:بعد می 

 «محذور وال مانع الثالثة الوجوه هذه من شئ في وليس»

 ،ز مبارزین خط مقدم مبارزه با وهابیت استا و از فقهای بزرگ« سید محسن امین»مرحوم دانید كه شما می

 گوید:میبعد  .شان این استایشان هم حرف

 «ذلك على حمله لوجب قصده جهلنا أننا فرض ولو»

ظاهرًا ایشان علم  ،شان خدا استگویند هدفهای که یا علی و یا حسین میگوید اینمی« عابدینی»که آقای 

 .دکننیا شیاطین بر او وحی می ،غیب دارد

ها را حمل کنیم واجب است کلمات ایندانیم چیست، ها را نمیما قصد این گویدمی« سید محسن امین»آقای 

یا حسین  .گوید مرادش خدا استمی نه بیاییم بگوییم وقتی یا علی ،بر این سه صورتی که گفتیم اشکالی ندارد

 گوید مراد از امام حسین، خدا است.می



 «اميع أو عارف من صدر سواء»

 چرا ما باید حمل صحت کنیم؟ 

 «أمكن مهما الصحة على وأقوالهم المسلمين أفعال حمل لوجوب»

  !پذیر است باید افعال مسلمین را حمل بر صحت کنیممادامی که امکان

 «الفساد يعلم حتى»

یت و نبوت یک دفعه یک کسی، مثل بعضی از افراد زمان ائمه )علیهم السالم( نسبت به ائمه ادعای الوه بله

 ی نیست. اها مرتد، کافر و واجب القتل هستند در آن هیچ شک و شبههآن ،کردندمی

 «بالشهادتين المقر تكفير جواز وعدم»

 .است تکفیر کنیم« مقرِّ بالشهادتین»توانیم کسی که و ما نمی

 004 ص - اْلمين محسن السيد - الوهاب عبد بن محمد أتباع في االرتياب كشف

های این آقا را دوباره مرور قیقت دو تا جوابی بود که ما به این آقا دادیم و گفتیم آقایان بیایند عبارتدر ح این

  های دارد.که این آقا چه حرفببینید را های قسمت آداب دعا، قسمت دوم اشکال و بکنند

شما بزرگواری « عابدینی»آقای  بلد نیستیم.« عربی»، «ایرانیان»مشکل این است که ما می گوید: آورد بعد می

ها طور تار و مار کنید و افتراء شرک و کفر به مسلمانکه کانالی درست کنید عقائد شیعه را اینکنید به جای این

یاد « عربی»بیایند و در محضر شما « ایران»ثبت نام کنید که مردم  ،راه بیاندازید« عربی»یک کالس  ،ببندید

 بگیرند. 



آشیخ  بلد نیست؟ «عربی»هم « سیستانی»آقای  آیا ،بلد نیستند« عربی»ار تا عوام فرض بفرمایید چهحاال 

بلد نیست؟ مراجع ما « عربی»که اصالتًا عرب است « سید محسن امین»بلد نیست؟ « عربی« »جواد تبریزی»

 بلد نیستند؟ « عربی»

حیه بعضی از مغرضین و کسانی که های کالنی از ناحیه وهابیت و ناشاید پولدانیم ایشان چطوری است؟ ما نمی

النی در اختیار ایشان قرار های کخواهند ایشان را در برابر دیگران َعَلم کنند پولفساد سیاسی و ... دارند می

 .گوییمدانیم و نمیما نمی دادند،

 که تید نابابی داشتهیا بعضی از اسا ،کنندها دارند ایشان را تحریک میهای نابابی دارد و آنکه ایشان رفیقیا این

 دانیم قضیه چه است؟ ما نمی ؛در ذهن ایشان آورده را افکار باطل

های نادرست نسبت به شیعه است. یا حرفاین چنین های حرام، های حرامی خورده و نتیجه لقمهلقمهشاید یا 

  :خواند« یزید»ی که حضرت زینب در برابر انتیجه همان آیه شریفه ،یک گناهی کرده

وَأى َأَساُءوا الَِّذينَ  َعاِقَبةَ  َكانَ  مَّ )ثُ  ُبوا َأنْ  السُّ  يْسَتْهِزُئوَن( ِبَها َوَكاُنوا اللَّهِ  ِبآياِت  َكذَّ

 را آن و کردند تکذيب را خدا آيات که رسيد جايي به شدند مرتکب بد اعمال که کساني سرانجام سپس

 !گرفتند مسخره به

 12(: آیه 02سوره روم )

یا شیر  ،لقمه حرامی است که پدرش در اختیارش قرار داده (نستجیر بالله)نکرده، خدای نکرده،  که خداییا این

ها را ها دارند نسبت به ایشان در فضای مجازی اینولی بعضی ؛گوییمها را نمیما این ؛ناپاکی است که خورده

 گویند.نسبت به شما میهای کنید دیگران هم حرفها را مطرح میطور حرفوقتی شما این .گویندمی



ها را در جلسه عرض کردیم چهار تا پاسخ دیگری هم است که ان شاء هللا این را ما امروز از شش تا پاسخ دو تا 

 کنیم.بعد مطرح می

 پرسش:

 نظرتان درباره مفاتیح نوین چیست؟

 پاسخ:

 شاید مشکل مال من است. دهد،ها به من حال نمیدیگر مفاتیح «عباس قمیمفاتیح الجنان آشیخ »غیر از 

چند سال قبل مرحوم  ایشان اتاق بودیم که ، همهمبادر یک سفر حج « زادهمصباح»آقای من با پسر ایشان 

 آخرین فرزند صاحب مفاتیح بود. و شدند

« کفعمی»، را نوشت «مصباح المتهجد« »شیخ طوسی» ،ایشان سوال کردم این همه کتاب دعا نوشته شدهاز 

 جهانگیر نشده« مفاتیح الجنان»و دیگران و دیگران ولی هیچ کتاب دعائی مثل را نوشت « مینبلد اْل»کتاب 

  .است« مفاتیح»ها قرآن نیست ولی بعضی از خانهدر رویم ما حتی خارج هم می است.

 خوانند به روح پاکی که برای مفاتیح شروع کرد ثواب کسانی که مفاتیح میاگفت پدرم از همان اولین کلمه

 .باشدشاید علت فراگیر شدن مفاتیح این  .حضرت صدیقه طاهره )سالم هللا علیها( هدیه کرد

ها یک دفعه چاپ خورده و به چاپ دوم و سوم این کتاب لیو نوشتندکتاب دعا بزرگواران و مراجع دیگر هم 

 است. از احادیث قطعیه متواتره« امام»به تعبیر حضرت  ،«من بلغ»حدیث  اضافه برآن ؛نرسیده

فرمود اگر کسی  ،این را ائمه فرموده باشند یا نفرموده باشند .تسامح در ادله سنن را ما همه جا قبول کردیم

وان لم » ؛دهدجا نوشته شده به او میایم خدای عالم آن ثوابی که در آنرا بخواند به این نیت که ما گفته یدعای

 اگر چه مِن پیغمبر نگفته باشم.« اقلهُ 



 پرسش:

باید گفت تمام بشر مشرک  ،هر نوع توسل به ائمه معصومین شرک باشدو ر قرار باشد یا محمد، یا علی اگ

 گیرند.چون همه از همدیگر کمک می ؛هستند

 پاسخ:

ایشان دو تا کتاب در رد وهابیت  است. در رد وهابیت آورده« ابن حجر مکی»این همان عبارتی است که آقای 

 خوبی خیلی کتاب یک «المنظم الجوهر» کتابیکی هم  .است« فتنة الوهابیه»کند یکی ام یاری اگر حافظه دارد.

 .است «هیثمی حجر ابن» تألیف کتاب این دارد، هم خوبی خیلی فقهی مطالب تقریباً . است

 .است هم كوچكی كتاب کرده مطرح زیبایی به و کرده غوغا کتاب این در خیلی كه ایشان «الوهابیه فتنة» کتاب 

چه عقیده وهابیت صحیح باشد اگر چنانکه در این دو تا کتابش نوشته  و ان دو تا کتاب علیه وهابیت نوشتهایش

حتی  ،خواهندچون از همدیگر کمک می ؛تمام مردم روی زمین مشرک هستند ،ها مشرک هستندتمام مسلمان

به فرزندش  است یا نه؟« ینمن غیر هللا استع»آیا این  ،ها به خانمش بگوید به من آب بدههمین وهابی

 آیا این استعانت از غیر هللا است یا نه؟  ،گوید خودکار را به من بدهمی

، ایشان سه دو تا گفتممن  .های مختلفش دارددر کتاب 974متوفای « مکی»یا « میابن حجر هیت»جناب آقای 

 از البته است مالئی آدم ایشان رح کردند.جا کامالً این بحث را مطایشان در آن  .داردعلیه وهابیت چهار تا کتاب 

 .رسدنمی «عسقالنی حجر ابن» به علمی قدرت نظر

« الهی عظم البالء»گفتم به کوری چشم کسانی که  و فرستادم آقای عابدینیدر ماه رمضان یک پیامی برای من 

بعد  هاچهار و پنج... همه كانال یك، دو، سه، های تلویزیونکانال و های مارسانهلله تمام الحمد ،دانندرا شرک می



، مراجع هم، هم صدا با خوانند و تمام مؤمنین، مؤمنات، مسلمانها، علماءرا می« الهی عظم البالء»دعای از افطار 

 خوانند.را می «الهی عظم البالء» ، دعایصدا و سیما

 پرسش:

 شود؟ از نماز محسوب می ،در نماز« الهی عظم البالء»خواندن  آیا 

 پاسخ:

در نماز  «یا محمُد یا علی»در قنوت نماز و ... و گفتند که اشکال کردند  بزرگواران آقایان بعضی از ،در سر درس

 بنده عرض کردم نظر بنده مخالف است. .نگویید

ر اگر خطاب به غیر خدا د .یعنی السالم علیَک یا رسول هللا ؛«السالُم علیَک ایها النبی» .دلیل هم برای این دارم

 خوانیم:میدر سجده سهو  .باید مبطل باشد« سالُم علیَک یا رسول هللالا» ،نماز مبطل باشد

 «بسم هللا وبالله السالم علیک ایها النبی ورحمة هللا وبرکاته»

جواب  ،ن آخرین جوابی که دادمماتفاقًا  .شان محترم استهر کس مقلد هر مرجعی است نظر آن مرجع برای

، «شیخ مفید»، «سید ابن طاوس»از مرحوم  .را آوردم« الهی عظم البالء»مدم تمام مصادر آ ،ششم باشد ظاهرا

 «یا محمُد یا علی، یا علُی یا محمد» ،رتْ گویند در قنوت نماز وِ ها میبزرگان که اینو دیگر « شیخ طوسی»

 بگویید.

 .بگویید «یا محمُد یا علی»در نماز حاجت  ،بگویید «یا محمُد یا علی» ،نافله نماز عشاء برایتیَره در قنوت نماز وُ 

  .بگویید «یا محمُد یا علی»بعد از نماز حضرت ولیعصر، توسل به حضرت ولیعصر 

است که صدا کردن ائمه در  حداقلش این روایات مستفیض .خوانمیمن چندین روایت ان شاء هللا برای شما م

 .قنوت نماز اشکالی ندارد



روی چشم ما جا دارد و هر کس مقلد هر مرجعی  ،رگوار برای ما محترم استولی عرض کردم نظر مراجع بز

 .است باید طبق فتوای مرجع خودشان عمل کند

 پرسش:

 فرمودند اشکالی ندارد. ،سوال کردند« شبیری»هللا از آیت 

 پاسخ:

ال بکنند از ایشان را برای ما ارس« هللا شبیریآیت» اگر دوستان بزرگواری کنند فرمایشات .البته بنده ندیدم

خیلی رک  و البته بنده خودم معتقد هستم .هم فرمودند اشکال ندارد« شبیری»خود آقای  ،شویمممنون می

 .دانمرا از بسیاری از مراجع اعلم می« هللا شبیریآیت»بگویم 

 و استنظر من برای خود من محترم  ،درس دیگر مراجع را هم من دیدمو سال پای درس ایشان بودم  14من 

 ولی حداقل این است که این مراجع با همدیگر هم سطح هستند.من دیگران را کار ندارم. 

تواند قسمتی از احکام را به فتوای این اگر مراجع یک زمان هم سطح بودند آدم می ،طبق فتوای همه مراجع

 عمل كند. مرجع، قسمتی به فتوای آن مرجع

رفتیم و خود من ر ماشین بودیم و به طرف منزل ایشان مید« شبیری»یک روزی ما در خدمت حاج آقای 

 شهریه زیاد بدهد و نماز خواندن و ... را خیلی آسان بگیرد. كه ایشان گفت آن مجتهدی اعلم است ،راننده بودم

 .ی در آن نیستهیچ شک و شبههو دیگر اعلم العلماء است  ،اگر یک مجتهدی بگوید نماز واجب نیست

هللا العظمی توانند فرض بفرمایند ده تا مسئله به فتوای آیتمی .ن یک مقداری راحت طلب هستندولی االن، آقایا

ده تا فتوا به فتوای  ،عمل کنند« وحید خراسانی»هللا العظمی ده تا مسئله به فتوای آیت ،عمل کنند« سیستانی»



عمل « شبیری زنجانی»هللا العظمی آیت طور ده تا مسئله را به فتوایعمل كنند و همین «صافی»هللا العظمی آیت

 تواند به این شکل باشد.کنند می

ولی اگر برای کسی  ؛البته اگر نظر آقایان هم این باشد که این مراجع بزرگوار از نظر علم در یک سطح هستند

احتیاط که یک کسی اهل این اال ،تواند به فتوای غیر اعلم عمل کندثابت بشود که یک مرجع، اعلم است نمی

 ترین اعمال را انجام بدهد. است باید سخت «یا محمدا یا رسول هللا»باشد آن دیگر 

ایشان به من  ،خداحافظی کنیم« شبیری زنجانی»هللا رفتیم از آیت ،شدیممشرف می« مکه»ما دفعه اولی که به 

« مکه»را در « ط االقوالاحو» ؛تن یا فالن مرجع این اسنظر م ییدنگو ،رویدمی« مکه»امر کردند فالنی دارید به 

 .شما انجام بدهید

احوط اْلقوال تمام مراجع زنده را تا آخرین روزی  ،ما از بای بسم هللا که احرام بستیم .ما هم گفتیم سمعًا وطاعتاً 

 دانیم.قبول کردنش مانده به خدای عالم دیگر ما نمی حاال الحمد لله. بیرون آمدیم عمل کردیم« مکه»که از 

ما ان شاء هللا فردا به حول و قوه الهی در  ،كردند كه فردا هم تشریف دارند كه دوستان غالبا اظهارتوجه به این با

خدمت عزیزان هستیم و الباقی بحثی را كه امروز شروع كرده بودیم دو تا جواب را امروز گفتیم، چهار تا جواب 

 كنیم.دیگر را هم فردا عرض می

هست به گمانم باالی چهل روایت تمام نشود، اصال خود روایاتی كه ما جمع كردیم  گرچه ممكن است یك روزه

از « یا محمُد یا جبرئیل»، «یا محمُد یا علی»، «الهی عظم البالء»من جمع کردم از علمای بزرگ در رابطه با که 

سید »های کتاب ؛«مستدرک»، «وسائل»، «الفقیه من الیحضر»، «تهذیب شیخ طوسی»، «کافی»کتاب 

 .ها را من ماه رمضان که فرصتی بود جمع کردمو ... همه این« مرتضی

  :در روایت ما داریم ولی نعمت بزرگی هم بود. کرونا یک بالی بزرگی بوددرست است كه 



 «یا من أخفی نعمه في بالئه»

ک سری کارهای که ما خانه نشین شدیم یاینعالم در درون بالهایش مخفی کرده،  ها را خدایبعضی از نعمت

 طوری ما در ماه رمضان کردیم که ان شاء هللا در خدمت عزیزان هستیم.این

 « والسالم علیکم ورحمة هللا وبرکاته»


