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ن زمان فرقه فرقه شده و ھر فرقه مقلد یمسلم :و بعد وله الحمد
 ن.یدر امور د پدر و مادرند ا مقلدیدانشمندان خود و 

در  یگوش دھد و اگر اشتباھات یگریبمنطق دست یک حاضر نی  چیوھ

يِۡهۡم فَرُِحونَ ﴿ن دارد برطرف کند  یامور د بآنچه  یھرحزب .﴾ُ�ُّ ِحۡزبِۢ بَِما َ�َ
از آنجا که خدا از تفرقه منع کرده و اھل  یند. ولا نزدشان ھست خوشحال

فرموده:  ۳۲ ی هیروم آ ی هن تفرقه را مشرک خوانده و در سوریتفرقه و موجد

ِينَ ٱِمَن ﴿ يِۡهۡم فَرُِحونَ  �َّ ْ ِشَيٗعاۖ ُ�ُّ ِحۡزبِۢ بَِما َ�َ ْ دِيَنُهۡم َوَ�نُوا قُوا [الروم:  ﴾٣٢فَرَّ

عه یعه شیآوردند و ش ینیکه تفرقه د ن از آنانید از مشرکینباش یعنی .]۳۲
 دسته دسته شدند. یعنی

از تعصب باشد و  یدم که خالید ینجانب امتحان کردم و کمتر کسیو ا
چون رسول  یلام. و أس بخود گرفتهیگوش فرا دھد و لذا حال  یگریل دیبدل

ه لعنة اهللا يال فعل�ظهر علمه وين رت ابلدع فللعالم أذا ظهإ«فرموده:  جخدا 
که مورد عالقه  یاز افراد یکیو از آن طرف  .»�مجعة وانلاس أ�واملالئ

از  یکیندبه را که اکنون  یوب دعاید من است تقاضا کرد که عیشد
خوانند  یران میشده و مردم ھمه ھفته در اکثر مساجد ا یھمگان یھا بدعت

ن یالمؤمنریامر آوردم. حضرت ین مختصر را برشته تحریو لذا ا ،سمیبنو

 یعنی .»حدث بعدهوالبدعة ما أ غالسنة ماسن رسول اهللا «فرموده:   ÷یعل
که  است یزیچ داده و بدعت آنکه رسول خدا انجام  است یزیسنت آن چ
فرموده:  ۲۱ ی هیاحزاب آ ی هجاد شده و خدا در قرآن سوریپس از او ا

َ ٱَحَسَنةٞ لَِّمن َ�َن يَرُۡجواْ ﴿ َ ٱَوَذَكَر  �ِخرَ ٱ ۡ�َۡومَ ٱوَ  �َّ  .]۲۱[األحزاب:  ﴾٢١َكثِٗ�� �َّ
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د. و ینمائکو ین روییپ که در باره رسول خدا ن استیشما مسلم یبرا :یعنی
ن قرار داده و یھمه مسلم یبرا رسول خود را الگو و سر مشق یتعال یخدا

ھرکس از  یعنی .»س م�يفل ض عن سنىتمن أعر« :فرموده ج  رسول خدا
 ست. یسنت و روش من اعراض کند از من ن

خبر و غرق  یب جخدا  امروز از سنت رسول یمتأسفانه امت اسالم
در صدر اسالم نبوده و  دھند ین انجام میکه بنام د یھا شده و کارھائ بدعت

ندبه است. حال اگر  یھا خواندن دعا از آن یکیرسول خدا انجام نداده که 
ن یھا بنام د که سال ین مطلب را بمردم بفھماند دکاندارھائیبخواھد ا یکس

که  یر خواھیشوند و بخ یمانع فھم مردم م اند هن کارھا را انجام دادیا
زنند و او را چنان  یمردم را از بدعت برھاند ھزاران تھمت و افترا مبخواھد 
 بسخن او گوش ندھد و مردم از او کناره کنند یگر کسیکنند که د یبد نام م

فکر کنند و  ینیاز مسائل د یکیستند در یز مقصرند که حاضر نیو مردم ن
مردم  ن صفتیفه خود ندانند و ایرا وظ ینیاز مطالب د یکیدن ید فھمیشا

دور  یاد و ھمه از حقائق قرآنیھا ز بدعت یھا شده و مشتر باعث رواج بدعت
ن بدعت ھمان بدعت را بخدا و یو بدام اھل بدعت گرفتارند. البته مروج

 یکیدھند.  یه نزد مردم باشند نسبت مکه موّج  یفرادا ایامام و ه ا بیرسول و 
 یچ مدرکیه است که ھندب یھا که رسول خدا انجام نداده دعا از آن بدعت

و ابطال  یرا نف ات خدا آنیدر کتاب خدا و سنت رسول ندارد بلکه آ
ن است که نماز جمعه را که خدا واجب نموده ترک و ید. تعجب اینما یم

 یزمان ما کار بجائ . درکنند یآن ھر جمعه تکرار م یندبه را بجا یدعا
دھند. بھر  یح میترجه قرآن یصد آ ک دعا را بریا یث و یک حدیده که یرس

خ و عقل است و یندبه بر خالف قرآن و تار یحال اکثر عبارات و جمالت دعا
از  یقلم ساده پاره ا ب از قرآن است. ما بایرفتن آن موجب تکذیخواندن و پذ

 رد.یا نپذیرد و یبپذ یم خواه کسیکن یھا را ذکر م آن
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را بر  ج تو محمدا یخدا :دیگویکه م »كائيأنب قدمته عىل« ی هجمل اول:
را قرآن یخ است زین برخالف قرآن و عقل و تاری. و ایا مقدم داشتیانب
آل عمران  ةسور ۱۸۴ ةیگر مؤخر است مانند آیاء دیاز انب ج د محمدیگو یم

َب رُُسٞل ّمِن َ�ۡبلَِك ﴿ :که فرموده بُوَك َ�َقۡد ُكّذِ و صد  .]۱۸۴[آل عمران:  ﴾َفإِن َكذَّ
و  یل و برتریتفض ین دعا بمعنید تقدم در ایبگو یو اگر کس .گریه دیآ

را  یرا تفضل و برتریست زین نیر چنیکه خ ن استیشرافت است؟ جواب ا

برسول خود  یتعال یخدا .»تهيفضل من اجتبوأ«د یگر آورده و گویدر جمله د

 .﴾º    «  ¼  ½  ¾   ﴿ا ی و ﴾j  i  h  g  f  e      ﴿ :فرموده
اند قبل از خلقت کون و  از نور خلق شده ر األنامیخ ندیگو یان میخرافات یول

ست قبل از مکان آن نور یمعلوم ن ،را از نور خود خلق نمود شانیخدا ا مکان
 مکان بوده. یچگونه ب

خدا مشارق و مغارب  یبرا »كومغارب كطأته مشارقاو« ی هجمل دوم:
مشارق و ھا قرار داده و اگر مقصود او  ال کرده و خدا را در وسط آنیخ

ا تو ید خدایخواھد بگو یرضک باضافه مد مشارق أید بگوین بود بایمغارب زم
ن مخالف قرآن است ینکه ایو حال ا یھا برد ھا و مغرب را بمشرق ج محمد

ِيٓ ٱُسۡبَ�َٰن ﴿ اسراء فرموده: ۀرا قرآن در اول سوریز ٰى بَِعۡبِدهِ  �َّ َ�ۡ
َ
َ�ۡٗ� ّمَِن  ۦأ

ۡقَصاٱ لَۡمۡسِجدِ ٱَ� إِ  ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱ
َ
که  یمنزه است خدائ یعنی .]۱[اإلسراء:  ﴾ۡ�

ر داد. یس یمسجد اقص یالحرام بسو از مسجد ی) را شبج بنده خود (محمد
د یآ یم کفر الزم میریو باضافه اگر ذکر کلمه ارض را در عبارت دعا مقدر نگ

د کرد که یچه با یھا قرار داده ول ھا و مغرب خدا را محدود بمشرق یعنی
ن جعل ین و جعالیکه کذاب یثیندبه البد طبق اخبار و احاد یدعا ۀبافند
حه ینماند ما منکر اخبار صح یخود را بسازد. مخف یخواسته دعا اند هکرد
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 ن است که موافق قرآن باشد.یشرط صحت خبر ا یم ولیستین

که خواسته معراج رسول  »كسامئ ومرجت بروحه إلی« ی هجمل سوم:
ن از ین برخالف قرآن و برخالف قول محققیا قرار دھد و یروحخدا را 

ٰى ﴿ :اسراء فرموده ۀرا در قرآن در اول سورین است. زیقیفر یعلما َ�ۡ
َ
أ

 ِ شود که  یگفته م یر داد بنده خود را و بنده بکسیخدا س یعنی ﴾ۦبَِعۡبِده
اسالم معراج رسول را معراج  یروح و بدن ھر دو باشد و علما یدارا

انکار و  یبود کس ی. و اگر معراج او روحفقط یاند نه روحان گرفته یجسمان
بشود و کفار که  یمعراج روح یتواند مدع می کرد وھر کس یتعجب نم
بدن بمعراج رفته  ن بود که رسول خدا بایا یکردند برا ینکار متعجب وا

 باشد.

ا یخدا :یعنی »كانقضاء خلق ون إىلكيان وما كودعته علم ما وأ« چھارم:

علم آنچه بوده و خواھد بود تا انقضاء  یعه گذاشتیود )ج( نزد محمد
کجا یرا خدا یز ،ه قرآن مخالف استین جمله با صد آیان و مخلوقات. و ایجھان

َما ﴿ :فرماید می يَّاَن ُمرَْساَها  قُْل إِ�َّ
َ
اَعةِ � لُونََك َعِن السَّ

َ
 ﴾ِعلُْمَها ِعنَْد َرّ�ِ �َْس�

فقط علم  دانم یمن نم :کنند بگو یامت سوال میاز تو ازق یعنی .]۱۸۷[األعراف: 

َ ِعنَْدُه ﴿ لقمان فرموده: ی هو در آخر سور .باشد یآن نزد پروردگارم م إِنَّ ا�َّ
رَْحاِم  َوَما

َ
ُِل الَْغيَْث َوَ�ْعلَُم َما ِ� اْ� اَعةِ َوُ�َ�ّ تَْدرِي َ�ْفٌس َماَذا  ِعلُْم السَّ

رٍْض َ�ُموُت 
َ
ّيِ أ

َ
ن یکه علم ا .]۳۴[لقمان:  ﴾تَْ�ِسُب َغًدا  َوَما تَْدرِي َ�ْفٌس بِأ

احقاف برسول خود  ی هو در سور .ز را خدا مخصوص خود دانستهیپنچ چ

ْدرِي َما ُ�ْفَعُل ِ� َوَ� ﴿ فرموده:
َ
 ﴾بُِ�مْ قُْل َما ُكنُْت بِْدً� ِمَن الرُُّسِل َوَما أ

ر یشد. و ام دانم با من و با شما چه خواھد یمن نم یعنی .]۹[األحقاف: 
 ی هیز در آینھج البالغه فرموده آن پنچ چ ۱۳۸در خطبه  ÷ین علیالمؤمن
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ز یگر. و اگر رسول خدا ھمه چیات دیداند جز خدا. و آ یچکس نمیلقمان را ھ
اج یداد و احت یجواب م یشد فور یاو رجوع مه که ب یدانست در مسائل یرا م

 ز مخالف است.یخ نین جمله با توارینبود پس ا یبانتظار وح

 كتابك ه وآله مودهتم يفيعل كجر حممد صلواتلت أعجو« ی هجمل پنجم:

ةَ ِ� الُْقْرَ� ﴿ :فقلت ْجًرا إِ�َّ الَْمَودَّ
َ
لُُ�ْم َعلَيْهِ أ

َ
ْس�

َ
 .»]۲۳[الشوری:  ﴾قُْل َ� أ

 ، در کتابتیت او قرار دادیاھل ب یرا دوست )ج( محمدا تو اجر یخدا یعنی
 او.  یدر تقرب بسو یخواھم جز دوست یبگو من مزد رسالت نم :یفرمود
شان او یت رسول و خویاھل ب ید دوستیندبه خواسته بگو ینده دعایگو

را یخ مخالف است زین سخن با قرآن و عقل  و تاریمزد رسالت است و ا

ۡ� ﴿: ی هیندبه آ یبافنده دعا
َ
ٓ أ ۡجًرا إِ�َّ  َٔ قُل �َّ

َ
ةَ ٱلُُ�ۡم َعلَۡيهِ أ � ٱِ�  لَۡمَودَّ  ﴾ۡلُقۡرَ�ٰ

 ۲۳ه ین آیرا ایل از قرآن آورده وحال آنکه اشتباه کرده زیرا دل .]۲۳[الشوری: 
 است و در مکه نازل شده و آن ین سوره مکیباشد و ا یم یشور ی هسور

اھل  یدوست یعنیاجر رسالت  نکهین او را قبول نداشتند تا ایوقت مشرک
شان یکه او را قبول ندارند چگونه اجر رسالت از ا یرند. مردمیت او را بپذیب
 یذ ی، آریالقرب یرا اشتباه کرده بذ یالقرب یخواھد. باضافه کلمه ف یم

 یست القربین نیچن یالقرب یکان است اما فیشان و نزدیخو یبمعن یالقرب
است و مقصود  و  یکیآنچه موجب تقرب و نزد یعنیباشد یم یالزلف یبمعن

در آنچه  ینکه دوستیخواھم مگر ا ین است که بگو من اجر نمیه ایمفھوم آ
ا در آنچه موجب تقرب یگر است و یکدیک شدن ما بایموجب تقرب و نزد

ا در یخواھم بلکه در راه خدا و  یمن از شما اجر نم یعنیخدا است  یبسو

را  ﴾إِ�َّ ﴿ن ین از مفسریو محقق د.یکن یگر دوستیکدی ما با یکیباره نزد
را نظر  یر فخررازیا تفسیان و یر مجمع البیاند شما تفس گرفته یبل یبمعن

امده. رسول خدا مکرر ین یالقرب یذ یبمعن یالقرب ید. اصال در لغت فیکن
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ن است ید اجر من ایخواھم. اگر بگو یبأمر خدا فرموده که من از شما اجر نم
د منافات یشان خمس بدھیا باید و یو اوالد من محبت کن تیھل بکه با ا

 یالقرب یکه ذ ید کسینیگر است. حال شما ببیکدین دو کالم ضد یدارد و ا
 یات قرآن بازیز نداده آمده از خود دعا ساخته و با آیتم یالقرب یرا با ف

چ یکه ھیه را مدرک قرار داده است. درحالیمقصد خودش آ ینموده و برا
مردم را  (خمس) ک مالیپنج  یدر عوض خدمت و زمامدار یسلطان جبار

 اوالد خود نگرفته است. یبرا

د اوالد رسول راه یگو یکه م »كيلإل يانوا هم السبكف« ی هجمل ششم:
 .باشند یتو م یبسو

پس از  ۱۵۱ ی هیانعام آ ی هرا در سورین جمله مخالف با قرآن است زیو ا

�َّ ﴿: فرموده کهیاتیآ
َ
ْ بِهِ  � ِ  ٔٗ َشۡ�  ۦ�ُۡ�ُِ�وا ۖ َو� يۡنِ ٱا ۖ َوَ� َ�ۡقُتلُٓواْ  ۡلَ�ِٰ�َ إِۡحَ�ٰٗنا

 ْ ُۡن نَۡرزُقُُ�ۡم �يَّاُهۡمۖ َوَ� َ�ۡقَرُ�وا ۡوَ�َٰدُ�م ّمِۡن إِۡمَ�ٰٖق �َّ
َ
َما َظَهَر  ۡلَفَ�ِٰحَش ٱأ

َم  لَِّ� ٱ �َّۡفَس ٱَوَما َ�َطَنۖ َوَ� َ�ۡقُتلُواْ  اِمۡنهَ  ُ ٱَحرَّ َّ�  ِ  ب
� ٱإِ�َّ ٮُٰ�م  ۡ�َّقِ َ�ٰلُِ�ۡم َوصَّ

د و یخدا توح یل بسویان کرده سبیات بیآن یپس در ا .]۱۵۱[األنعام:  ﴾ۦبِهِ 
ز ین -السالم مھیعل- ست که حضرات أئمها واجباته مات وعمل بترک محر
 لندیشان سالک سبیل باشند این راه بودند نه آنکه خودشان سبیسالک ھم

نفس او حکم  یبافنده دعا ھرچه خود خواسته و ھوا یل ولینه خود سب
 کرده آورده است.

د رسول خدا علم و یگو یکه م »متهكحثم أودعه علمه و« ی هجمل تم:فھ

که قرآن یدر حال .عه گذاشتیسپرد و نزد او ود ÷یحکمتش را به عل

َءاَذنُتُ�ۡم َ�ُقۡل ﴿فرموده:  ۱۰۹ ی هیآ اءیانب ی هد در سوریگو ین میبرخالف ا
ٰ َسَوآءٖ�  خدا را بطور  یرسول ما بگو که من وح یا یعنی .]۱۰۹[األنبیاء:  ﴾َ�َ
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فرموده:  ۷۹ ی هینساء آ ی هو در سور .کنم یبشما اعالن م یمساو

رَۡسۡلَ�َٰك لِلنَّاِس رَُسوٗ�ۚ ﴿
َ
فرموده:  ۲۸ه یسبا آ ی هو در سور .]۷۹[النساء:  ﴾َوأ

رَۡسۡلَ�َٰك ﴿
َ
ات که رسول خدا ین آیو امثال ا .]۲۸[سبأ:  ﴾إِ�َّ َكآفَّٗة ّلِلنَّاِس َوَمآ أ

ه یان کرده نه مانند مرشدان صوفیعموم ب ین خود را برایاصول و فروع د
کنند. عجب است که بافندگان  یان میر خرقه حقائق مسلک خود را بیکه ز
معتقدند که رسول خدا علم و حکمت و بلکه کتاب خدا را فقط نزد  یمذھب

ن سپرده یامام حسه گذاشته و ب مقفل یھم در صندوق گذاشته و او ÷یعل
کتاب  ین را بیامام زمان سپرده و صدھا سال است مسلمه نکه او بیتا ا

تاب ك �م اثلقل�يف كتار �إ«گذاشته پس رسول خدا که بمردم فرموده: 
ن خدا یان مردم نگذاشته. و ھمچنینعوذ بالله دروغ گفته و درم »عرت�اهللا و

َها ﴿۱۷۴ ی هینساء آ ی هکه فرموده در سور ُّ�
َ
� َقۡد َجآَءُ�م بُۡرَ�ٰٞن  �َّاُس ٱَ�ٰٓ

بِيٗنا ٓ إَِ�ُۡ�ۡم نُوٗر� مُّ نَزۡ�َا
َ
ّ�ُِ�ۡم َوأ مردم  یا یعنی .]۱۷۴[النساء:  ﴾١٧٤ّمِن رَّ

شما  یم بسویاز طرف پروردگارتان آمد و نازل کرد یشما برھان یمحققًا برا
را فقط آن کتاب و یح نگفته زینعوذ بالله صح قرآن را. یعنیان کننده ینور ب

ن خرافات یا یک نفر است نه نزد مردم. حال چرا امت اسالمین نزد ینور مب
اد است. یخرافات ز ینکه مشتریا یخوانند برا ین آورده و در دعا میرا در د

 بمنفعت اجانب است. یو از طرف

تو  یا علیکه رسول خدا فرموده  »يفتياحلوض خل نت غداً عيلأو« ھشتم:
 .ین منیامت بر حوض کوثر جانشیق یفردا

ن یکند والبد بافنده ا یرا ثابت نم یا مقامین جمله در دنیاوًال ا :د گفتیبا
امت رسول یًا روز قیثان .را ثابت کند یوین جمله خالفت دنیدعا خواسته با

 فه خواسته باشد.یرد تا خلیم یخدا نم
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سمان یر ÷ید علیخواھد بگو یکه م »نيحبل اهللا املتو« ی هجمل نھم:
ن در یر المؤمنیمحکم خدا است و بر خالف قول خدا و ھم بر خالف قول ام

 فرموده: ۱۰۳ ی هیرا خدا در آل عمران آین جمله را آورده زینھج البالغه ا

ْ ٱوَ ﴿ ِ ٱِ�َۡبِل  ۡ�َتِصُموا َّ�  ْۚ قُوا ه وبھمه امر کرده ب .]۱۰۳[آل عمران:  ﴾َ�ِيٗعا َوَ� َ�َفرَّ
که در زمان ما ید مقدور باشد در حالیف باین تکلیسمان خدا چنگ زنند و ایر

ه د بیخدا با یم ولیم نداریاو چنگ بزنه آنکه ب یست و ما توانائین ÷یعل
آن ه د بیموجود باشد و آن قرآن است که باشه یف کند که ھمیتکل یزیچ

بالغه نھج ال ۱۵۶در خطبه  ÷یعل نیرالمؤمنیچنگ زد. و خود حضرت ام

ن إو« :فرموده 176. ودر خطبه »نينه احلبل املتتاب اهللا فإكم بكيو عل« :فرموده

. پس »ني وسببه االمنينه حبل اهللا املتبمثل هذا القرآن فإحداً عط أياهللا سبحانه مل 

نکه خودش ین کتاب چنگ بزند نه اید بایھم با ÷یشود خود عل یمعلوم م

ِينَ ٱوَ ﴿ :۱۷۰ ی هیاعراف آ ی هرا خدا فرموده در سوریز ،حبل الله باشد َّ� 
 ِ ُكوَن ب ْ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱُ�َمّسِ قَاُموا

َ
لَٰوةَ ٱَوأ ۡجَر  لصَّ

َ
 ﴾١٧٠لُۡمۡصلِِح�َ ٱإِنَّا َ� نُِضيُع أ

ن بکتاب را مصلح دانسته و برھمه الزم یه متمسکیآن یکه در ا .]۱۷۰[األعراف: 
برخالف قول  ابافنده دع یآن متمسک شوند وله اصالحات ب یاست که برا

مسلمانست که  یکس یعه دانسته. ولیخدا و آن امام بافته والبد خودش را ش
 اد نکند.یرا کم و ز رد و آنیاسالم را بپذ

 ید علیخواھد بگو یدعا م سندهیکه نو »ميورصاطه املستق« ی هجمل دھم:

اقًال پنجاه  یدر ھرشب و روز ÷یکه خود علیم است در حالیصراط مستق
کرده  یخوانده و عرض م یھر رکعت سوره حمد م خوانده و در یرکعت نماز م

َ�َٰط ٱ ۡهِدنَاٱ﴿ ا ما را براه راست یخدا یعنی .]۶[الفاتحة:  ﴾٦لُۡمۡسَتِقيمَ ٱ لّصِ
ت براه یگر درخواست ھدایو اگر خودش راه راست بود د .ت کنیھدا
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ن جعل یباشد که جعال یاتیث و روایح نبود. ممکن است احادیم صحیمستق

آنان با کتاب خدا  یول مينا الرصاط املستقأ :فرموده ÷یکرده باشند که عل
م سوره حمد را که متواتر و از کتاب خدا است یتوان یو ما نم اند هکرد یباز

 م.یرین را بپذیث کذابیم و احادیبگذار

خدا  ی هید امام زمان بقیخواھد بگو یکه م »ة اهللاين بقيأ« ی هجمل ازدھم:ی
او چاپ ه امام زمان و ارادت به خدمت ب یبرا یادیز یاست و چنانکه تابلوھا

ِ ٱبَقِيَُّت ﴿ ی هیو آ ۡؤِمنَِ�ۚ  �َّ در آن نوشته شده و  ﴾َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتم مُّ

ِ ٱبَقِيَُّت ﴿ ی هیآرا یشده است. ز یکورکورانه با قرآن باز در  ﴾َخۡ�ٞ لَُّ�مۡ  �َّ
بقوم خود گفته:  -÷- غمبریب پیکه شع ۸۶و ۸۵ ی هیھود آ ی هسور

﴿ ْ ۡوفُوا
َ
ِ  لِۡمَ�انَ ٱوَ  لِۡمۡكَياَل ٱَوَ�َٰقۡوِم أ ْ  ۡلقِۡسِط� ٱب ۡشَيآَءُهۡم َوَ�  �َّاَس ٱَوَ� َ�ۡبَخُسوا

َ
أ

�ِض ٱَ�ۡعَثۡواْ ِ� 
َ
ِ ٱبَِقيَُّت  ٨٥ُمۡفِسِدينَ  ۡ� ۡؤِمنَِ�ۚ  �َّ [هود:  ﴾َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتم مُّ

مردم را  یزھاید و چیزان را تمام بدھیل و میک ،قوم من یا یعنی .]۸۵-۸۹
شما  یکسب و در آمد) برا بگذارد (از یشما باق ید آنچه خدا برایکم مدھ

نبوده و  یب امام زمانیو در زمان شع .دیمان داشته باشیبھتر است اگر ا
که  یلتیندبه ھر فض یدعا ی هست. بافندین یامامه ه مربوط بین آیاصًال ا

گر فکر ین دعا آورده و دیده در ایا امام زمان دیو  یحضرت عل ین برایکذاب
را  یثیت ھر حدرا صحیرا معلوم کند ز نکرده با قرآن بسنجد و صحت آن

د معلوم کرد. یقرآن با دن بایجنباس یھد ی هطبق دستور رسول خدا و أئم
 م.یکن م و از قرآن صرف نظریریده بگیک دعا قرآن را نادیخاطر  ید براینبا

ا یکه مھ کجا است آن یعنی »ن املعدّ لقطع دابر الظلمةيأ« ی هجمل دوزدھم:
جمله بر خالف قرآن و بر خالف ن یستمگران. و ا ی هقطع دنبال یشده برا

د ید در صدد قطع یاند ھرکس با است که فرموده  ÷نیر المؤمنیدستور ام
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ونا ك«: فرماید میکند و  یت میفرزندانش وصه ستمگران باشد و آن حضرت ب

نند و منتظر یکه مردم بنش ین دستوریاّما چن .»للظّامل خصامً و للمظلوم عوناً 
م و باعث یستمگران را قطع کند ندار ی هالد دنبیایباشند که او ب یکس

ن کار را نکردند و یگر اید ی هوباضافه چرا أئّم  ،انحطاط و تسّلط اشرار است
 نتوانستند.

کجا است آنکه بانتظار  یعنی »االمت والعوج إلقامةن املنتظر يا« زدھم:یس
ن است که ین جمله ایا ی هجی. نتیو کج یسست راست کردن یم براییاو

و  بیاید ید کسیست بلکه بایالزم ن یام و اقدامیھا ق ین بردن کجیاز ب یبرا
ن را عقب یالت و گفتارھا است که مسلماین خی. وھمدن کار را انجام دھیا

 گانگان بریندانند و موجب گشته ب ایگو یانداخته تا خود را موّظف بدفع کج
 ره شوند.یما چ

کجا است  یعنی »اجلور والعدوان إلزالة ين املرجتيأ« ی هجمل: چھاردھم
ن است که ین جمله ایا یستم کند. معن م که دفع جور ویدواریاو امه آنکه ب

ن ید ایا نبایند. گویدفع جور منتظر بنش یمّلت دست از پا خطا نکند و برا
زھا دلخوش ین چیو بھم یه و زاریندبه و گر یمّلت مکّلف باشد جز برا

افته یجه ظلم و ستم رواج یش نمودن. در نتکردن و حرارت جوانان را خامو
ازه اند هد. اھل استعمار چیایو ستمگران بر خر مراد سوار باشند تا آن منتظر ب

ن المنتظر یرند و أیمعّطل شده و دم بگ یتین عمل خرسندند که جمعیاز ا
ا یندبه  یبخوانند و بکار او کار نداشته باشند. و لذا اگر از خوانندگان دعا

ند آن که مخالف قرآن بوده باشد مان یگریارات دیتوّسالت و ز دعاھا و
د کرد و راه یھمه کفر و ظلم چه با نیا یدفع و چاره جوئ یسش شود براپر
کند. گفتار ید و خودش اصالح میایآن منتظر ب دیگو یست؟ در جواب میچ
 -÷- یھود است که قرآن نقل کرده بحضرت موسیشان مانند گفتار یا
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نجا یخودت برو وقتال کن ما ا یم تو با خدایکن یاد نمگفتند ما جھ

نَت َوَر�َُّك فََ�ٰتَِ�ٓ إِنَّا َ�ُٰهَنا  ۡذَهۡب ٱفَ ﴿: ۲۴ ی هیمائده آ ی هدر سور ،میا نشسته
َ
أ

قرآن  یدعاھا یعنین دعاھا ید بھترین مردم بایبنابر ا .]۲۴[المائدة:  ﴾َ�ٰعُِدونَ 
ه تواند ب یح میصح یدعا یکه خدا دستور داده بخوانند. پس از آن برا

د. و ما ینما یاج را میه مراجعه کنندکه رفع احتیسّجاد ی هفیاز صح یدعاھائ
 م مراجعه شود.یو چاپ نمود هگرد آوردکتابی  از قرآن را در یدعاھائ

ذيأ« :پانزدھم  یتعال یخدا یبران جمله یدر ا .»ؤيتيمنه  ين باب اهللا الّ

 ی هج البالغه خطبدر نھ ÷ین علیر المؤمنیکه امیدرب قائل شده در حال

ست ین یو دربان یخدا در یبرا یعنی .م دونه بابكغلق عنوال أفرموده:  ۱۸۶
 ید ھرکس بخدا کاریخواھد بگو ین بافنده میکه شما را از او حاجب گردد. ا

ا یاو که درب خدا است بخدا برسد آ دا کند و ازید برود آن منتظر را پیدارد با
 ست.یطاق نیف ماال ین تکلیا

ذيأ« ی هجمل شانزدھم: ه األيه يلإ ين وجه اهللا الّ ن جمله یدر ا .»ءلياوتوجّ
ن یاو توّجه کنند و اه د بیاء خدا باید آن منتظر صورت خدا است که اولیگو یم

کند  یعبادت مند ھرکس خدا را یگو یه است که میصوف یھمان کفر و خراف
رد چنانکه یر و صورت مرشد کند و طلعت او را در نظر بگید توّجه به پیبا

 ﴾اک نعبدیإ﴿ر یرش در تفسین مطلب را در کتاب تفسیشاه ھمیعل یصف
 د:یحمد گو ی هسور

 این عبودیـت زعشق است و نـیـاز
 

 طاعت بی عشق مکـر اسـت و مجـاز 
 

 عشـق ھم نایــد بــدل بی عّلتــی
 

 آن بـاشد که بینــی طلعتــــی عّلت 
 

 طلعت حّق احمد است وحیدراست
 

 یا ولیی کاین دوتـن را مظھـر اســت 
 

 د: یگرگویودر شعر د 
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ــدنا ــولفظ اھ ــم چ ــان ران ــر زب  ب
 

ـــ  ـــدم دل پ ـــش پیباش ـــای  ر رھنم
 

ه بقر ی هد درسوریگو یمرا  آن ن شرک است و کفر. و قرآن ضّد ین عیو ا

ْ َ�َثمَّ وَۡجُه ﴿ :فرموده ۱۱۵ ی هیآ ۡ�َنَما تَُولُّوا
َ
ِۚ ٱفَ� ھرکجا  یعنی .]۱۱۵[البقرة:  ﴾�َّ

 از افراد بشر ندارد. ید ذات خدا ھمانجا است و اختصاص بفردیرو کن

کجا است آنکه  یعنی .»ربالكن الطّالب بدم املقتول بيأ« ی هجمل ھفدھم:
نکرده که آن منتظر ن بافنده فکر ین را مطالبه کند. اید و خون ا مام حسیایب

نان معتقدند یستند ایزنده ن ÷نیاز چه کس مطالبه کند قاتالن امام حس
ن را از خون مردم یکند که سطح زم ید و آنقدر کشتار میایکه آن منتظر ب

ردم را از ھا مداریلیرود و میاسپش در خون فرو م یکند و تا زانوین میرنگ
ن یزم یتر در رودایز یمقدارا یست نفر و یکصد و بیکشد تا  یر میشمشدم 

 ر بکشد تاین امام اگر روز ھزار نفر را با شمشیا اید آید پرسیماند. حال با یم
سال معّطل شود در  د صدھایھا بشر را بکشد و باداریلیتواند م یھزار سال نم

او  یشداریکند وسپس زن ر ید او ھشت سال امامت میگو یات میکه روایحال
د کرد و یجعوله را چه بان اخبار میبار معقول است؟ و ان اخیا ایکشد. آ یرا م

 ین اسالمیا عدالت و قوانیاند؟ آ اند چگونه باور نموده ن کسان که باور کردهیا
 د چند سال اجرا شود؟یفقط با

کجا است آن  یعنی .»ذا دعاإاب جي ين املضطرّ الذّ يأ« ی هجمل جدھم:یھ
 ید آن منتظر براید پرسیباشود حال  یکه چون دعا کند اجابت م یمضطّر 

قول  یرا خدا بکسیکند ز یاضطرار خود دعا نم یچه مضطّر شده و چرا برا
ست و یاو را رّد نکند خدا تابع بندگانش ن ینداده که ھر وقت دعا کند دعا

غمبران باالتر است یا امام از پیغمبران را اجابت نکرده آیاز پ یاریبس یدعا

لِْن ﴿ پسرش فرمود: یکرد براکه دعا  -÷- حضرت نوحه خدا ب
َ
فََ� �َْس�

ْن تَُ�وَن ِمَن اْ�َاهِلِ�َ 
َ
ِعُظَك أ

َ
 .]۴۶[هود:  ﴾٤٦َما لَيَْس لََك بِهِ ِعلٌْم  إِّ�ِ أ
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که امام منتظر را فرزند  »ابن املعجزات املوجودهي« ی هجمل نوزدھم:
ر یاو نگفته معجزات موجوده کجا است غه ب یمعجزات موجوده خوانده کس

ک معجزه است که شما در یھم که  نمانده آن یا معجزه ایاز قرآن  از انب
ات ینات و تازه آیات و البیابن اآلی یو گفته ا یا را ذکر کرده ن دعا آنیھم

 نات پسر ندارد.یب

اط املستقي« ی هجمل ستم:یب  ید علین جمله خواسته بگویدر ا »ميابن الرصّ
و صراطه  ی هاست و ما در جملم و امام زمان فرزند او یصراط مستق

جمله  نیم که ایان کردین جمالت مورد اشکال بود بیم که برھمیالمستق
 تھمت بآن حضرتست.

د یگو یکه خطاب بآن منتظر م »ميالعظ ابن النّبأي« ی هجمل کم:یست ویب

م فرض کرده و یرا نبأ عظ ÷یم و طبق اخبار مجعوله علیپسر نبأ عظ یا

َ�مَّ ﴿أ نب ی هسور ی هیال کرده آیخوانده و خ امام زمان را فرزند او
ِيٱ ٢ۡلَعِظيمِ ٱ �ََّبإِ ٱَعِن  ١يَتََسآَءلُونَ  و  .]۳-۱[النبأ:  ﴾٣ُهۡم �ِيهِ ُ�َۡتلُِفونَ  �َّ

ْ َعِظيمٌ ﴿ص  ی هسور ۶۷ ی هیھم آ طبق اخبار  .]۶۷[ص:  ﴾٦٧قُۡل ُهَو َ�َبٌؤا
که یاست در حال ÷ین علیر المؤمنیحضرت ام میمجعوله مقصود از نبأ عظ

امت ین نازل شده که در قیشده و در حق مشرک ن دو سوره در مکه نازلیا

 ﴾٤َ�َّ َسَيۡعلَُمونَ ﴿اختالف داشتند و از  آن اعراض داشتند خدا فرموده: 
تُوَن ﴿ که یخواھند دانست روز یبھمن زود .]۴[النبأ: 

ْ
ورِ َ�َت� يَوَْم ُ�نَْفُخ ِ� الصُّ

فَْواًجا
َ
و  ،دیکه نفخ صور شود و فوج فوج شما حاضر شو یروز .]۱۸[النبأ:  ﴾١٨أ

 ی هیاختالف نداشتند تا خدا آ ÷یحضرت عل ی هن در باریدر مکه مشرک
روز  یه در دعایعلو ی هفیدر صح ÷ینازل کند باضافه خود حضرت عل
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فن یاحلمدهللا الذّ کند:  یدوشنبه عرض م  ه خمتلفونيهم ف یم الذّ يظالنبأ الع یعرّ
کرد نبأ  یم معرفید و برایرا که مرا شناسان یش خدائیستا یعنیتا آخر. 

د من یگو یامت پس آن جناب میقه ب یعنیمان آوردم یم را که من بآن ایعظ
ند یگو یاو م یدان دروغین مریا یمان دارم ولیامت ایق یعنیم یبه نبأ عظ

ن یرا در مقابل ا ÷یم است و ماقول خدا و قول علیر خودش نبأ عظیخ
لکم.  ئاً یھن :د گفتیم بایم و ثواب ببریم بخوانیخواھ یرا میم زیریپذ یدعا نم

د یداد که با یاز علماء زمان ما که مرجع عموم است فتو یکیو عجب آنکه 
 مردم ترک نکنند و بخوانند.

که  »ميكح اهللا عيل يتاب لدكأمّ ال ابن من هو يفي« ی هجمل ست و دوم:یب
 یپسر آنکه در أّم الکتاب نزد خدا عل ید ایگو یامام مه جمله خطاب بن یدر ا

طالب فرض کرده و امام  یبن اب یه را علّ ین آیدر ا یعل ی هو کلم یمیحک و
اره یان طیپائونکه ارینان در عوض ایا یزمان را فرزند او خوانده. آر

جمله در ن یکه ا یسازند. در صورت یم یاسم یعل یوصف یسازند، از عل یم

إِنَّا  ٢لُۡمبِ�ِ ٱ ۡلِكَ�ٰبِ ٱوَ  ١حمٓ ﴿ ست که خدا فرموده:ا زخرف ی هاول سور
ا لََّعلَُّ�ۡم َ�ۡعقِلُونَ  ّمِ  ۥ�نَّهُ  ٣َجَعۡلَ�ُٰه قُۡر�نًا َعَر�ِّيٗ

ُ
ۡ�َنا لََعِ�ٌّ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱِ�ٓ أ َ�َ

قرآن را ن ین که ما این کتاب مبیاه قسم ب یعنی .]۴-۱[الزخرف:  ﴾٤َحِكيمٌ 
ن قرآن در اصل کتاب واال و یکه ا ید و بدرستیتعقل کن م تایقرار داد یعرب

ه دو یم در آیوحک یقرآن است و عله ه راجع بین آیباحکمت است. پس ا
 آنه باشد و ب ÷طالبیاب بن ینکه نام حضرت علیوصف قرآن است نه ا

د قرآن یم بایقرار دھ ÷یعله م مربوط بیست و اگر بخواھیجناب مربوط ن
 م.یکن یبالله باز م و با قرآن نعوذیتناسب قرار دھ یھوده و بیرا ب

ات یکه امام را فرزند آ »ناتيات و البيابن اآلي« ی هجمل ست وسوم:یب
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ن غلط است یات قرآن باشد ایآ ،اتیاگر مقصود از آ :د گفتینات خوانده بایب
ات یاست چه امام باشد و چه مأموم و آ یات قرآن متبوع ھر مسلمانیرا آیز

ْحَسَن ﴿ ن فرموده:یتمام مسلمه را خدا بیست زین یقرآن والد کس
َ
َواتَّبُِعوا أ

نْزَِل إَِ�ُْ�ْم ِمْن َرّ�ُِ�مْ 
ُ
 .]۵۵[الزمر:  ﴾َما �

ن جمله امام را یدر ا »بن احلجج البالغاتاي« ی هجمل بست و چھارم:
ا یح قرآن پس از انبیصره که ب یبالغه قرار داده در صورت یھا فرزند حّجت

ست چه عالم باشد چه جاھل چه امام باشد و چه مأموم. یچ کس حّجت نیھ

ِ�َن َوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ ﴿فرموده:  ۱۶۵ ی هینساء آ ی هرا درسوریز بَّ�ِ رُُّسٗ� مُّ
ِ ٱيَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ  � َ�ۡعَد  �َّ امبران را یما پ یعنی .]۱۶۵[النساء:  ﴾لرُُّسِل� ٱُحجَّ

پس از  یمردم بر خدا حجت ینکه برایم تا ایبشارت و انذار فرستاد یبرا
ت یاضافه امام صادق چنانکه درباب عقل و جھل رواه مبران نباشد. و بغیپ

که عقل  ی: حجت خدا بربندگان دو حجت است حجت باطنفرماید میکرده 
ان نکرده و یرا ب ین حجتیر از ایباشند و غ ایکه انب یباشد و حجت ظاھر

 یظاھر که باشد حجت یث موافق قرآن است. حال حجت بھر معنین حدیا
 ا ناقل قول خدا باشد.یقول رسول و  ید راویبا یباشند و ھر امامیا میفقط انب

پسر طه و  یا یعنی »امتكابن طه واملحي« ی هجمل ست و پنجم:یب
ات یا آیندارد آ یفرزند طه و محکمات معند گفت بودن امام یمحکمات با

د مقصود و ھدف بافنده یدارد و متشابھات فرزند ندارد شا یمحکمات فرزند
 بوده. یو عبارت ساز یه پردازیقاف

س و یفرزند  یا یعنی »رياتايا بن يس والذ«: ی هجمل بیست وششم:
س ین یست و چه فرق است بیامام نن به ین عبارت توھیا ایوزنده. آ یھاباد

س ین دعا. اگر مقصود از یست در ایوحم و الم؟ چگونه تمام حروف مقّطعه ن
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ن یگر اید یا بن محمد المصطفیو طه رسول خدا باشد در جمالت بعد گفته 
 عبارات الزم نبود.

ا یفرزند طور و یا یعنی »اتيا بن الطّور والعادي« ی هجمل ست و ھفتم:یب
نکه یگر این و دیا توھیف است ویا تعرین عبارات آیکوه طور واسبان دونده ا

د یبگو یا فرزند اسپان دونده است اگر کسیامام چگونه فرزند کوه طور و 
د فرمود انا یزیدر مجلس  ÷نیبن الحس یھمان طور که حضرت سّجاد عل

 خوانده ھمان یبن زمزم وصفا و خود را فرزند مکه و مناانا  یابن مکه و من
ن است که یطور باشد چه اشکال دارد؟ جواب اطور امام زمان فرزند کوه 

توان  یساکن بوده م یا مدتیبزرگ شده و  یحضرت سّجاد چون در مکه و من
کاشان و اھل  ی هاست چنانکه ساکن کاشان را بّچ  یگفت او فرزند مکه و من

امام زمان در کوه طور نه خودش بزرگ شده و  یند ولیگو یقم م ی هقم را بچ
د یکن یات را چه مید والعادیبن الطور را اصالح کنایش، تازه بزرگوارنه پدران 

 باشد. یاست که پدر کس یان دونده افتخارپا اسیآ

 دنواً  دين أو أنيان قاب قوسكف فتديلّ  ابن من ديني« ی هجمل ست و ھشتم:یب

النجم  ی هسور ۱۰تا  ۵ات یآه ن جمالت اشاره بیا »األعيل واقرتاباً من العيل

�ٖ فَ  ٥ۡلُقَوىٰ ٱَشِديُد  ۥَعلََّمهُ ﴿باشد که خدا فرموده: یم َوُهَو  ٦ۡسَتَوىٰ ٱُذو ِمرَّ
 ِ فُقِ ٱب

ُ
ٰ ٱ ۡ� َ�ۡ

َ
�ۡ٧  ٰ ۡدَ�ٰ  ٨ُ�مَّ َدنَا َ�َتَد�َّ

َ
ۡو أ

َ
ۡوَ�ٰٓ إَِ�ٰ  ٩فََ�َن َقاَب قَوَۡسۡ�ِ أ

َ
فَأ

 ِ ۡوَ�ٰ  ۦَ�ۡبِده
َ
ٓ أ ل باشد) ی(که جبرئ یوح ی هفرشت یعنی .]۱۰-۵[النجم:  ﴾١٠َما

محکم و صاحب  یروھاین یکه دارا ی) آموخت آن فرشته اجاو (محمد ه ب
ک یبود سپس نزد یکه در افق باالتر یتاد در حالسیبود پس راست با یتوانائ

 یکتر شد پس وحیا نزدیدوکمان و  ی هن آورده که باندازیشد و خد را پائ
ان یل را بیت خدا اوصاف جبرئاین آیکرد: در ا یاو آنچه و ح ی هکرد به بند
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ات ین آینمود. پس ا یک شد و وحیرسول خدا نزده کرده که چگونه ب
ن اوصاف رسول خدا یال کرده ایدعا خ ی هبافند یل است ولیاوصاف جبرئ

داده و داشته قرار  ین اوصافیاست پس امام زمان را فرزند رسول خدا که چن
او نموده ه ب )یابن من دنی(ل دانسته و خطاب ید امام را فرزند جبرئیشا

افزوده که موجب کفر و ارتداد است که  یزیاست و پس از آن از خود چ
د پدر امام یخواھد بگو ین جمله میکه در ا یاالعل یگفته دنّوا واقترابًا من العل

خدا قرب  یاست و برا یرا دنّو قرب مکانیز یاعل یعل یک شد بخداینزد
دارد  یبیآن خوبست حال ھر ع یه. بھر حال عبارت پردازقائل شد یمکان

 داشته باشد.

ن جمله یدر ا »ل منّاخيب مل ينت من مغأ بنفيس« ی هجمل ست و نھم:یب
است که  یبیجان خودش که امام از آن اشخاص غاه بافنده قسم خورده ب

ال یاست که ذ یشود کالم زشت ین عبارت ھر طور معنیست. ایما ن از یخال
 :شود یمذکر 
شه در یھم یعنیست یاست که از ما غائب ن یبیاغامام از اشخاص  .۱

ر ید غیرا در ذھن بشر بایست زیح نین صحیاو است وا یذھن ما جا
د مانند بت یاد خدا باشد و نباید بیاز خدا نباشد و ھمواره بشر با

 چون بت ھمواره در فکرشان است بوده باشد. یپرستان که مرشد
و  یان ما نرفته ایکه م یب شدگانیدم تو از غادوم بجان خو یمعن .۲

ب ینرود از آن جمع غا یان جمعیرا اگر از میاست ز یمعن یز بین نیا
 نوع کذبست. کیگفته باشد که  نکهیست مگر این

 یستیکه از ما جدا ن یب شدگانیسوم بجان خودم تو از غا یمعن .۳
 وحدت وجود خالق و مخلوق و یاست بمعن یکیتو  و وجود ما یعنی

ن کفر و یان قائلند و بدترین که صوفیطالح و آسمان و زم صالح و
 ده باشد.یدعا خود فھم ی هست بافندیشرکست و معلوم ن
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برمن سخت  یعنی .»يالور كذلخيو كيكبأان  ز عيلّ يعز« ی هجمل ام: یس
غلط  یمعنر ھ ن جمله بهیگران خوارت گذارند. و ایم و دیاست که بر تو بگر

 یه بر او سخت باشد نه خدا راضیکه گر یه کردن کسیرا اّوًال گریاست ز

ُ بُِ�ُم الُْيْ�َ َوَ� يُرِ�ُد بُِ�ُم ﴿ را خدا فرمودهیز ،است و نه امام يُرِ�ُد ا�َّ
ه یت گریگران خوارت گذارند مثًال براید دینکه گویو ا .]۱۸۵[البقرة:  ﴾الُْعْ�َ 

ًا یثان .بدست خدا است نه دست مردم یعزت و خوار د گفتینکنند اوًال با
ست مگر یه نین گرین اسالم دید ،ا نکنند چه فائده داردیه بکنند و یمردم گر

قُْل ﴿ :ه نخواسته و فرمودهین گریرا خدا از مسلمیمذھب روضه خوانان زه ب
ِ َو�ِرَْ�َتِهِ فَبَِذلَِك فَلَْيْفرَُحوا ن یکفار و منافقه بلکه ب .]۵۸[یونس:  ﴾بَِفْضِل ا�َّ

 ۸۲ ی هیتوبه آ ی هه کنند درسوریخود گر ینفاق و بدبخت یفرموده برا

ْ يَۡ�ِسُبونَ ﴿فرموده:  ۢ بَِما َ�نُوا ْ َكثِٗ�� َجَزآَء ْ قَلِيٗ� َوۡ�َۡبُكوا  ﴾٨٢فَۡلَيۡضَحُكوا
دن و یزدن و جامه در سر و بر یه و زارین گرین اسالم دید .]۸۲[التوبة: 

است. چنانکه  ین رشادت و شجاعت و مردانگیست بلکه دیدن نیکوب ریزنج
 بارز آن است. ی هنمون  ÷نیام امام حسیخود ق

سخت است  یعنی .»دوهنم ماجر كيعل يرجين أ ز علیّ يعز« کم:یو یس
 راین سخن بسیو ا .گرانیشده نه برد یگردد آنچه جار یتو جار من که بر بر

افته یان یرخ داده و جر یزیاز طرف خدا چرا اگر بر امام یاست ز کخطرنا
ه کرد ب ید اظھار نگرانیرا صالح بوده و نبایباشند ز ید او و مأمومش راضیبا

ا فضائل یبت و یگران چه بوده اگر غیشده نه بر د یاضافه آنچه بر او جار
نان یا .گردد یگران جارید بر دیامام است و نبا یبرتر یبوده برا یگرید

انتظار دارند ھر چه بر امام  یبرند و گاھیت باالتر میز مقام بشرامام را ا یگاھ
 گردد. یگران جاریشده بر د یجار
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ا« ی هجمل و دوم: یس  یا امام را برایخدا یعنی »خلقته لنا عصمة ومالذً
کطرف ینان از یرا این جمله دروغ است زیو ا .یحفظ و پناه ما خلق کرد

ث کسا یخاطر امام است چنانکه در حدان بیمعتقدند که خلقت جھان و جھان
ما خلق  یحفظ و نگھبان ید امام برانیگو یم نجایگر ایاند و از طرف د آورده

رسول خود ه کجا بی ،دیگو یھا را م نیکه خدا در قرآن ضد ایشده در صورت

شان یما تو را نگھبان ا .]۱۰۷[األنعام:  ﴾َوَما َجَعلَْناَك َعلَيِْهْم َحفِيًظا﴿ د:یگو یم
 ی هھم ین و آسمان برایخلقت جھان و زم :فرماید میکجا یو  .میقرار نداد

فرموده:  ۲۱ ی هیبقره آ ی هاشخاص بخصوص در سور یمردم است نه برا

َها ﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاُس ٱَ�ٰٓ ِيٱَر�َُّ�ُم  ۡ�ُبُدوا ِينَ ٱَخَلَقُ�ۡم وَ  �َّ ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم َلَعلَُّ�ۡم  �َّ

ِيٱ ٢١َ�تَُّقونَ  �َض ٱَجَعَل لَُ�ُم  �َّ
َ
َمآءَ ٱفَِ�ٰٗشا وَ  ۡ� او در  .]۲۲-۲۱[البقرة:  ﴾بَِنآءٗ  لسَّ

نَامِ ﴿ گر فرموده:ید ی هیآ
َ
رَْض َوَضَعَها لِْ�

َ
زمین  که خدا .]۱۰[الرحمن:  ﴾١٠َواْ�

 .است دهیمردم آفر ی هھم ی هاستفاد یبرا را
جا یحفظ و عصمت ما خلق شده سخن ب ین سخن که امام برایباضافه ا

خود عفت وعصمت خود را حفظ  یسعه د بیرا ما بایو مخالف عقل است ز
ن جمله ضد قرآن است که در ینکه او ما را حفظ کند و باضافه ایم نه ایکن

ِ ٱقُۡل إِّ�ِ َلن ُ�َِ�ِ� ِمَن ﴿فرموده:  ۲۲ ی هیجّن آ ی هسور ِجَد  �َّ
َ
َحٞد َولَۡن أ

َ
أ

از طرف خدا مرا پناه  یبگو که احد یعنی .]۲۲[الجن:  ﴾٢٢ُمۡلَتَحًدا ۦِمن ُدونِهِ 
 یبندگان پناھ ین جز خدا برایافت. بنابر اینخواھم  یندھد و جز خدا پناھ

َوَما لَُ�ْم ِمْن ﴿ ست پس مالذ بودن امام ضد قرآن است. خدا فرموده:ین
ِ ِمْن َوِ�ٍّ  و سر  یچکس ولیھ یعنی .]۱۰۷[البقرة:  ﴾١٠٧ َوَ� نَِص�ٍ ُدوِن ا�َّ

 ست جز خدا.یاور بندگان نیپرست و 

کجا  یعنی .» األرض والسامءنين السبب املتصل بيأ« ی هجمل وسوم: یس
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از  یکی ین جمله را براین و آسمان است. ایان زمیاست آنکه سبب اتصال م
ن دعا را یکنم ھرکس ا یگمان ماش گرفت و گفت  نشمندان خواندم خندهاد

شان را بسنجد و امتحان یا عقل ایان را مسخره کند ویعیبافته خواسته ش
دوزد ین و آسمان را بھم میا امام زمینان چقدر خوش باورند آیکند که ا
ن کار را یدھد چرا خدا خودش ا ین و آسمان را بھم اتصال میچگونه زم

 ۳۰ ی هیا آیانب ی هان کرده و در سورین جمله را بینکرده بلکه در قرآن ضد ا

َو لَۡم يََر ﴿ :فرموده
َ
ِينَ ٱأ نَّ  �َّ

َ
ْ أ َ�َٰ�ٰتِ ٱَ�َفُرٓوا �َض ٱوَ  لسَّ

َ
َ�َ�َتا َرتٗۡقا  ۡ�

 ۖ ن بسته و یھا و زم دند که آسمانیا کفار ندیآ یعنی .]۳۰[األنبیاء:  ﴾َ�َفَتۡقَ�ُٰهَما
دعا و  ی ها بافندیم. گویھا را جدا و گشاده نمود بھم وصل بودند و ما آن

اند که ھرچه قرآن  خوانند ھمه ضد قرآن و نذر کرده ین دعا را میکه ایکسان
 را ببافند. فرموده ضد آن

 یعل یعنی .»فركؤمن فقد خطر ويمن مل  يالذ« ی هجمل و چھارم: یس
خطر افتاده و کافر است در ه اورد محققًا بیمان نیاو اه نست که ھر کس بآ
مان یاو ان قرار دھد که ھر کس به یرا از اصول د یخواسته حضرت علنجا یا
اد کردن اصول ین جمله برضد قرآن بلکه موجب کم و زیاورد کافر است و این

ن اصول یان کرده و فرق بین خود را در قرآن بیرا خدا اصول دین است زید
مان بآنرا یاست که خدا ا یزھائین چین است که اصول دین و فروع اید

د اصول یا خدا بایآ .د بآن عمل کردیاست که با یزھائین چیخواسته و فروع د
 ی هسال بافند ا پس از صدھایمان آورند و یز ایچه چه خود را معلوم کند که ب

َءاَمَن ﴿فرموده:  ۲۸۵ ی هیآبقره  ی هندبه؟ خدا در قرآن در سور یدعا
ّ�ِهِ  لرَُّسوُل ٱ نِزَل إَِ�ۡهِ ِمن رَّ

ُ
ِ  لُۡمۡؤِمُنونَۚ ٱوَ  ۦبَِمآ أ ِ ٱُ�ٌّ َءاَمَن ب  ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦَوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ  �َّ

َحٖد ّمِن رُُّسلِهِ  ۦَورُُسلِهِ 
َ
ۖ ُ�ۡفَرانََك َر�ََّنا  ۦۚ َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ َطۡعَنا

َ
ْ َسِمۡعَنا َوأ َوقَالُوا
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مان آوردند بخدا و یمان) ھمه ای(اھل ا یعنی .]۲۸۵[البقرة:  ﴾٢٨٥لَۡمِص�ُ ٱ�َ�َۡك 
ان یم میگذار یغامبران او و گفتند: فرق نمیھای او و پ تابکفرشتگان او و 

م.  پروردگارا! یم و اطاعت کردیدیغامبران او، و گفتند: شنیچ کسی از پیھ
پس  .عاد)یم یعنیخدا است برگشت ما ( یم و بسویخواھیآمرزشت را م

ئکه و کتب خدا و رسوالن مان بخدا و مالیاست که ا یمؤمن و مسلمان کس
اورد چنانکه ینمان یھا ا نیاه ست آنکه بیو اما کافر ک مان آوردیعاد ایخدا و م

ِ ﴿فرموده:  ۱۳۶ ی هینساء آ ی هدر سور خداوند ِ ٱَوَمن يَۡ�ُفۡر ب  ۦَوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ  �َّ
پس  .]۱۳۶[النساء:  ﴾١٣٦َضَ�َٰ�ۢ بَِعيًدا لَّ َ�َقۡد َض  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ 

است که بخدا و مالئکه و کتب و رسوالن خدا و روز جزا  یکافر کس
زھا که خدا فرموده آورده و ین چیمھ مان بهیز این ÷یکافرشود. و عل

ما امامان  ن باشد.ین اسالم است نه آنکه اصل دیمسلمان شده و خود تابع د
اصول ه ن بودند و خودشان بین و متدیشان تابع دیم ایگوئیم و میرا قبول دار

مان آوردند. مثًال یمان داشتند نه بخود شان ایان شده این که در قرآن بید
امام ھشتم آوردم و نه گفت ه مان بیچون مسلمان شد نه گفت ا ÷یعل

ه ن بود. خدا بیامام ھشتم مثًال از اصول ده مان بیمان بخودم آوردم و اگر ایا
ل یتکم ین اسالم ناتمام و ناقص است شما براید اکنون دید بگوین بایمشرک

د تا یمان آوریاو اد و به یایست سال امام ھشتم بید پس از دویآن صبر کن
مان آورد تا یا امام ھشتم بخودش ایم آیپرسیاسالم شما کامل گردد. ما م

ا ین. آین بود و نه فرع دیر تابع اسالم بود نه اصل دیا خیمسلمان شد و 
اد کردن اصول یا کم و زیندبه آ یا دعاید معلوم کند و ین را خدا بایاصول د

 ؟یقیا تحقیو بدلخواه است و  یدین تقلیا اصول دیر؟ آیا خین جائز است ید

ن جمله یدر ا .»ت من آبائهيمن اصطف و عيل« ی هجمل و پنجم: یس
خود  یوحه با خدا یده است آید پدران امام زمان را خدا برگزیخواھد بگو یم
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 یچکس مورد وحیھ یغمبران مصطفیکه پس از پیده در حالیرا برگز شانیا

إِنَّ ﴿ ن ادعا نکردند و در قرآن فرموده:یچن ھم السالمیست و خود أئّمه علین
َ اْصَطَ� آَدَم َونُوًحا َوآَل إِبَْراهِيَم َوآَل ِعْمَراَن َ�َ الَْعالَِم�َ  [آل  ﴾٣٣ا�َّ

آل محمد. ممکن است در مقابل ما  یالله اصطف آنو نفرموده  .]۳۳عمران:
که موافق قرآن  یاخبار یھستند ول یاورند که آل محمد مصطفیب یاخبار

 م.یدان ینباشد ما حجت نم
و تضاد با قرآن دارد چرا بر  ینقدر اشکاالت علمین دعا که ایحال ا

دھن مردم ه ھا ب ن که بدعتیا یبرا :د گفتیبا خواندن آن اصرار دارند
ا یسازد آ یل میبدعت متماه نفس مردم را ب یطان و ھواین است و شیریش

 ۵۷البحار جلد دوم ص  ی هنیست در کتاب سفیل مردم نیدم گرفتن طبق م

نّة ف أيتسي« که فرموده: ÷یت کرده از حضرت عسکریروا هم بدعة يزمان السّ

وجه  خلق اهللا علی علامئهم رشار ريل جاهل عندهم خبكهم سنة يوالبدعة ف

گاه باشد،یشان خبیدر نظر ا ینید که سنت دیایب یزمان یعنی .»االرض  ر و آ
که  یث علمائین حدیطبق ا ن.یزم یند بر روین خلق خدایشان بدتریعلماء ا
ت جلب عوام موافق یا برایا سکوت کرده و یان نکرده و یھا را ب بدعت

مردم  یھا را برا از بدعت یکیبخواھد  ین مردمند و اگر کسیکنند بدتر یم
کنند با او طرف  ینکه با او ھمراھین دانشمندان در عوض ایان کند ھمیب
او ه کنند و ھزاران تھمت ب یک میه او تحریشوند و مردم عوام را عل یم
 ھمه علما نیا :ندیگو ینکه میمانند ا آورند میل عوام پسند یزنند و دل یم

ح یل عوامانه صحین دلیکه ایدر حال دهیکنفر فھمین یفقط ا اند هدینفھم
ن وارد یرا ھزاران نفر از دانشمندان انجام داده و در د یرا ھر بدعتیست زین

شان بوجود آمده. و  یان فاسد تمامًا بدست علمایاند مذاھب باطله و اد کرده

والبدعة ما «د او فرموده: یدار ÷ین علیر المؤمنیامه ده بیاگر شما عق
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غمبران بوجود یاست که پس از پ یزیبدعت چ یعنی .»)ج أحدث بعد النبي
 ین دعایو مروج داشته باشد. مثًال شما در ا یآمده و اگر چه ھزاران مشتر

کس  د و ھریر مرا نخوانیکه خدا فرموده غید در صورتیخوان یندبه امام را م
ر مرا یکه خدا فرموده غیدر صورت نیر مرا بخواند مشرکست ایدر دعا غ

ات قرآن. ین آین شما و ایر مرا بخواند مشرکست ایھرکس در دعا غد و ینخوان

ْرَ�ابًا﴿ ا خدا که فرموده:یآ
َ
ْن َ�تَِّخُذوا الَْمَ��َِكَة َوا�َّبِّيَِ� أ

َ
ُمَرُ�ْم أ

ْ
[آل  ﴾َوَ� يَأ

ا را ارباب قرار ندھند و از آنان حاجت نخواھند. و یه فرموده انبک .]۸۰عمران: 

ْهَل الِْكَتاِب َ�َعالَْوا إَِ� َ�َِمٍة َسَواٍء بَيَْنَنا ﴿ فرموده:گر ید ی هیدر آ
َ
قُْل يَا أ

ْرَ�ابًا 
َ
َ َوَ� �ُْ�َِك بِهِ َشيًْئا َوَ� َ�تَِّخَذ َ�ْعُضَنا َ�ْعًضا أ �َّ َ�ْعُبَد إِ�َّ ا�َّ

َ
َوَ�يَْنُ�ْم �

 ِ توجه  یسخنه د بیائیاھل کتاب ب یبگو ا یعنی .]۶۴[آل عمران:  ﴾ِمْن ُدوِن ا�َّ
را  یزیم و چیم که جز خدا را عبادت نکنیرید که ما و شما ھر دو بپذیکن
ا در یآ .گر را ارباب قرار ندھد جز خدایاز ما د یم و بعضیک او قرار ندھیشر

ک خدا یا را شریا و اولیا فرموده انبید یاھل کتاب فرموده بت نپرسته ات بیآ
 ،گر را جز خدا نخواندید یاز ما بعض یبعض د وید و از آنان حاجت مخواھینکن
را که خوانده در  یر خدا را بخواند ھمان کسیھرکس غ فرماید میکه یاتیو آ

 یو بخواندن من برا ید چرا مشرک شدیگو یشود و میامت دشمن او میق

ُ ٱَ�ٰلُِ�ُم ﴿فاطر:  ی هسور ۱۴ و۱۳ ی هیمانند آ یک قائل شدیخدا شر َّ� 
ِينَ ٱوَ  لُۡمۡلُكۚ ٱَر�ُُّ�ۡم َ�ُ  إِن  ١٣َما َ�ۡملُِكوَن ِمن قِۡطِم�ٍ  ۦتَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  �َّ

ْ َما  ْ ُدَ�َٓءُ�ۡم َولَۡو َسِمُعوا ْ ٱتَۡدُعوُهۡم َ� �َۡسَمُعوا  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱلَُ�ۡمۖ َوَ�ۡوَم  ۡسَتَجابُوا
كُِ�ۡمۚ َوَ� يُنَّبُِئَك ِمۡثُل َخبِ�ٖ  را  نانآ یعنی .]۱۴-۱۳[فاطر:  ﴾١٤يَۡ�ُفُروَن �ِِ�ۡ

شما را  یشان دعا دیستند اگر بخوانین یزیر خدا مالک چید غیخوان یکه م
شرک ه امت بیکنند و روز ق ینشنوند و اگر بفرض محال بشنوند اجابت نم
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 ۶و  ۵ ی هیدھد. وآ یر تو را خبر نمیخب یکنند و مانند خدا یشما انکار م

ن يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ﴿احقاف:  ی هسور َضلُّ ِممَّ
َ
ِ ٱَوَمۡن أ  ۥٓ َمن �َّ �َۡسَتِجيُب َ�ُ  �َّ

ْ لَُهۡم  �َّاُس ٱ�َذا ُحِ�َ  ٥وَُهۡم َعن ُدَ�ٓ�ِِهۡم َ�ٰفِلُونَ  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱإَِ�ٰ يَۡوِم  َ�نُوا
ْ بِعَِباَدتِِهۡم َ�ٰفِِر�نَ  ۡعَداٗٓء َوَ�نُوا

َ
ر خدا را ین غکه خواند .]۶-۵[األحقاف:  ﴾٦أ

ِينَ ٱوَ ﴿نحل:  ی هسور ۲۱و۲۰ ی هیعبادت خوانده و آ ِ ٱيَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  �َّ َّ� 
يَّاَن  ٢٠ا َوُهۡم ُ�ۡلَُقونَ  ٔٗ َ� َ�ۡلُُقوَن َشۡ� 

َ
ۡحَيآءٖ� َوَما �َۡشُعُروَن �

َ
ۡمَ�ٌٰت َ�ۡ�ُ أ

َ
أ

ر خدا آنان یخوانند غ یرا که م و آنان یعنی .]۲۱-۲۰[النحل:  ﴾٢١ُ�ۡبَعُثونَ 
دانند چه  یستند و نمیکنند و خودشان مخلوقند و زنده ن یرا خلق نم یزیچ

باشند  ین میا چنیا و اولیروز حشر و تمام انب یوقت مبعوث خواھند شد برا
ند. پس اخبر یامت بیکنند و خود مخلوقند و از بعث ق یخلق نم یزیکه چ

ْ ٱقُِل ﴿فرموده:  ۵۷و ۵۶ ی هیإسراء آ ی هشانرا خواند. و در سورید اینبا  ۡدُعوا
ِينَ ٱ ِّ ٱفََ� َ�ۡملُِكوَن َكۡشَف  ۦزََ�ۡمُتم ّمِن ُدونِهِ  �َّ  ٥٦َعنُ�ۡم َوَ� َ�ۡوِ�ً�  ل�ُّ

ْوَ�ٰٓ�َِك 
ُ
ِينَ ٱأ ۡقَرُب َوَ�رُۡجوَن رَۡ�ََتهُ  لۡوَِسيلَةَ ٱيَۡدُعوَن يَۡبَتُغوَن إَِ�ٰ َرّ�ِِهُم  �َّ

َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
 ۥ�

 یعنی .]۵۷-۵۶[اإلسراء:  ﴾٥٧إِنَّ َعَذاَب َرّ�َِك َ�َن َ�ُۡذوٗر� ۥٓۚ َوَ�َخافُوَن َعَذابَهُ 
د جز خدا که مالک و صاحب یخوان یرا که بگمان خود م د آنانیبگو بخوان

 یستند آنان خودشان ھر کدام مقرب ترند بسویاز شما ن رار کشف ضریاخت
از عذاب او  ر،دوایرحمت او امه و بند یجو یم یتقرب ی هلیشان وسپروردگار

د و یجو یانسان بخدا تقرب م یاعمال صالحه و بندگ ی هلیکه بوس ،خائفند

ر خواندن است.  و یو جستن غ .]۳۵[المائدة:  ﴾َواْ�َتُغوا إَِ�ْهِ الْوَِسيَلةَ ﴿ :فرموده
ر خدا را در دعا و خواندن  بخواند یگر که مشرک خوانده ھرکس غیات دیآ

َحًدا﴿ جن: ی هات سوریمانند آ
َ
ْ�ُِك بِهِ أ

ُ
ْدُعو َرّ�ِ َوَ� أ

َ
[الجن:  ﴾٢٠ُقْل إِ�ََّما أ



 ٢٥   دعای ندبه و خرافات آن 

ِ ﴿ ی هیوآ .]۲۰ ار یگر که بسیات دیو آ .]۱۰۶[یونس:  ﴾َوَ� تَْدُع ِمْن ُدوِن ا�َّ
بخواند و بداند.  ید ھر مسلمانید آمده و بایشرک و توحه ت دارد چون بیاھم

؟ اند هو تا حال مردم را روشن نکرد ندیگو یرا نمن حقائق یپس چرا علماء ا
ف یان نکردند رفع تکلیھمه آمده و اگر علماء ب ین است که قرآن برایجواب ا

شود باضافه خدا قرآن را حجت قرار داده و عمل علما را حجت  یاز جھال نم
علم خود عمل کنند خدا علم و عمل ه قرار نداده و تازه اگر علماء بدانند و ب

د خود بفھمد و عمل کند و یگذارد ھرکس با یحساب جھال نمه شان را بیا
ن موارد جائز باشد جھال تمام ید در ایست و اگر تقلین یدین موارد تقلیا

را تمامًا مقّلد علماء یبھشت بروند زه د مسؤول نباشند و ھمه بیمذاھب با
روز  ترسند و ید است دانشمندان که از خدا میباشند. ام یمذھب خود  م

دار و از خرافات و شرک یندا شده و ملت ما را ب ن دارند با ھمیقیرا  یامتیق
 برھانند.

 ت الفتننعوذ باهللا من مضالّ و من اتبع اهلد عىل والسالم

 يةعة النبويخادم الرش
 یبرقع مهالفضل عالبوأد یس

 
 


