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حدیث سلسلة الذهب

 رضا و نقل حدیثی از آن حضرتمیالد امام

 

 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ینَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 کهه بهرادران همهه بهه( ع) الرضا یموس بن یعل امام مسعود الدیم کیتبر عرض با

 جملهه چند در خواهمیم امروز که یمطلب .خواهند شنید که نیریسا و دیدار فیتشر

 در معصهومان خهدا  یایاول و امبرانیپ تمام که است یحرف بگذارم انیم به برادران با

 و انههدفرموده  یثههان درجههه در قههتیحق دارانمشههعل و رهبههران ریسهها و اول درجههه

 .ندیبفرما دارند فهیوظ و ندیفرمایم

ای داری؟ به دنبال گوییم چه چیز تازهمی م یرسیم گریکدی به که یهنگام ما اما 

 از کهه هسهت یمطالب م؟یبرس تازه به تا میکرد درست را هاکهنه ما ایآ. گردیمتازه می

 بارهها ونیهلیم صهدهزارها  هزارهها  هیهاله همقدسه عیشهرا تمهام و عقهل و فطرت نظر

 یدیجد مطلب کند  صحبت مطالب نیا یرو یکس اگر و دیآیم یکل نظر به اند گفته

 مها که یماد اجاتیاحت انیم در: مثال. است دیجد همان نکهیا حال و. است اوردهین

 و یانسهان یزنهدگ امهرار نظر از م یهست ازمندین هاآن به ما است زیچ صدها که میدار

 مخصوصهً. ندارد یارزش ما یبرا هانیا که است  هوا است  آب است  خاک. یوانیح

 دارد  مهتیق خهاک اسهت  کرده دایپ متیق انًیاح آب اگر ندارد  متیق گرید هوا هوا 

 و نباتهات از جانهداران تمهام جهان نهدارد  مهتیق کهه ههوا نیها امها .نهدارد متیق هوا

 اسهت  ادیهز. دارد ههوا استنشها  بها یلزوم ارتباط اء یحأ ریسا و هاانسان و واناتیح

 و وانهاتیح و نباتات استفاده و ازین مورد شهیهم و ستین آن در کمبود است  گانیرا
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 ههوا یالحظهه چنهد اگهر. میسهتین قائهل یارزشه چندان آن یبرا ما اما است  هاانسان

 نظهر از. میفهمیمه را ههوا ارزش ما که است گاهآن نباشد  تنفس قابل که شود یورط

. اسهت نیچنه ههم یروح و ینفس اتیح نظر از است  نیچن یجسم اتیح و یجسم

 هازمان تمام دعوت  وسط دعوت  آخر دعوت  آغاز در دعوت  هقل در ایانب متما آنچه

 انههد فرموده خودشههان یهههادعوت یهههایچگونگ و هههاانیجر و ادوار و هههامکان و

 فرامههوش را آن اسههت  اصههل نیهها بههر متفههرع کههه دارد یفروعهه گرچههه اصههل  عنوانبههه

 .میکنیم

 هستند یکی چهارده هر نور چهارده نیا که( ع) رضاامام والدت مناسبت به امروز

 قتیحق نظر از آن  کون. دارند تعداد روح قتیحق نظر از است  تاچهارده  کی نیا و

 وَ مُحَمَّهدٌ أَوَّلُنَها» چنانکهه دارنهد  وحهدت روح انیهک نظر از. دارند تعداد جسم کون و

 معصهوم امام نیهشتم الدیم مناسبت به 1«مُحَمَّدٌ كُلُّنَا وَ مُحَمَّدٌ أَوْسَطُنَا وَ مُحَمَّدٌ آخِرُنَا

 چهارده  بعدًا و ده مجموعً( س) زهرا و اهللرسول که االطال  یعل معصوم نیدهم و

 پدرشهان  از کردنهد نقهل شهانیا کهه یتهیروا. میکنیم نقل حضرت نیا از یاتیروا ما

 جمع ند دیرس شابورین به حضرت یوقت .هلل  عن جبرئیل  عن ااهللرسول از  اجدادشان

 وه بهود یعلمه ممتهاز اریبسه مرکهز کهه ییشهرها از یکی. بود یعلم مرکز آنجا. نددش

 یلهیخ یعلمه نظهر از بودنهد  شههر آن در ادیهز طالب اد یز یعلما و ادیز دانشمندان

. شودیم وارد( ع) رضاامام دندیشن ن یهمچن هم یاقتصاد و یماد نظر از و بود راقی

 هایسن یحت بودند  عهیش. توانست کس هر فرد  هزار زارانه. رفتند شانیا استقبال به

 میخواهیم: داشتند بزرگوار آن از سرجمع که ییاستدعا. شانیا استقبال به رفتند هم

 کردندیم فکر. دیکن نقل جدتان غمبریپ از که میبشنو شما مبارک زبان از یثیحد کی

 مگهر ؟اسهت وردهآ یدیهجد نیهد حضهرت مگهر. دیبگو خواهدیم حضرت دیجد زیچ

 کهه دارد یمطلبه حضرت مگر ؟است نفرموده( ص) اهللرسول که دارد یمطلب حضرت

 د؟یهدار دیهجد آقها اسهت  نیا عادتمان مردم ما یول ؟اندنفرموده اجدادشان و آبائشان

 اعمهها  در م ینکههرد فکههر م ینکههرد عمههل م ینکههرد یبررسهه درسههت مههاها را آن قههدیم

 . میدینبخش تحقق برون در اجتماع اعما  در و درون در وجودمان

 نیچنهد د است ایز همبالغ های مرصع چقدر بود قلمدان حاال کردند  را سؤال نیا

 نیا که بود یلیوسا بود  ییهاقلم باالخره .چه هره؟ چ یعنیاین  مرصع  دانقلم هزار
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  آورندیم فیتشر رانیا به است بار نیاول یبرا که را( ع) رضاامام یاختصاص ثیحد

 شهاتیفرما بهه بدهنهد گهوش کیهنزد از و کننهدیم ارتیهز کیهنزد از را معصوم امام

. خوانهد را «الهذهب ةسلسهل» ثیحهد حضرت. است نوبر. است بار نیاول نیا حضرت 

 اسهالم در دخهول شهرط است  دیتوح در دخول شرط نکهیا. بود آورتعجب مردم یبرا

 را نیهمهه حضههرت امها. اسههت مهها اتیاسهالم همههه شههرط اسهت  عبههادات شههرط اسهت 

 دیهتوح اصل که است اصل نیا بر ]...[ هیفرع مطالب. نفرمودند یفرع مطلب. فرمودند

 یهافرع و هااصل و  است آن بر مفرع معاد اصل  است آن بر عمفر نبوت اصل. است

 . میندار توجه درست ادیزما . دیتوح اصل بر است متفرع دو حرام و حالل احکام

 فَمَنْ حِْصنِي اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا»: یتعال اهلل قال أنه فالن عن یجد عن  یاب عنشتند: نو

 اال الهه ال» کس هر که کنندیم الیخ نطوریا نوعً مردم 1«عَذَابِي مِنْ أَمِنَ حِْصنِي دَخَلَ

 اتیهروا )رض( صدو  فیشر دیتوح در یاتیروا در نکهیا کما. است تمام دیبگو «اهلل

 مهردم . چهونلیهقب نیا از و 2«اْلجَنَّةَ دَخَلَ مُْخلِصً اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا قَالَ مَنْ». است یادیز

 غرض. است راحت   دیگردیبگو انسان را کلمه نیا ندیگویم هستند  طلبراحت نوعً

 . ستین یمطلب بعدًا د یبگو انسان را «اهلل اال اله ال» کلمه است  توسل

 کردنهد اشهاره بعهد گرفتنهد  فاصله شد  نوشته و دفرمودن که را ثیحد آن حضرت

رْطِهَا قَههالَ ثُههمَّ». بههه دنبههالع توجهه ندارنههد مههردم. دارد دنبالهه رُوطِهَا وَ بِشهَ  مِههنْ أَنَهها وَ شههُ

 وحدت که دارد یشرط کی «اهلل اال اله ال» کلمه. کندیم فر  شروط و شرط «شُرُوطِهَا

 «شهرطها مهن أنا». دارد شروط یتعداد و شرط کی. دارد کثرت که دارد یشروط. دارد

 شروطها است  واحد و است اول شرطها «شُرُوطِهَا مِنْ أَنَا». شدینم  بود شرک نفرمود 

 بر نیا که ستا نیا «اهلل اال الاله» کلمه شرط ست؟یچ شرطها. است متعدد و است بعد

 الهه ال» بلکه نباشد  کلمه و زبان حد در و صوت حد در فقط نماند  فقط انسان زبان

 عقههل در باشههد  فطههرت در آن نینخسههت درخشهه . گههردد وارد قلههب عمههق در «اهلل اال

 اال اله ال» را انسان ]...[ روحی مراتب. باشد سر در باشد  فکر در باشد  قلب در باشد 

 همهه شهود  وارد انسهان وجهود اعمها  اعمهق در «اهلل اال الالهه» اگر. گردد شامل «اهلل

 یدیهتوح جهاب یا و سهلب  یدیهتوح نظرات   یدیتوح افکارش .است دیتوح زشیچ

 باشهد   یپه سهال پنجاه دیشا حدود است ادمی من. است یدیتوح او زیچ همه. است
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 آدم یلهیخ فیضیه  البته حاال فوت کرده  بود آمده اهلل اءیاول از یکی م یبود هیضیف در

به حجهره مها  میگفت. تسیک او میشناختینم. بود فروشروغن بود  کاسب بود  یهیفق

 میگفت  نییپابود  سوم در راست دست شوی که وارد می هیضیف در از بیاید  حجره ما

. دییهبفرما گفهتم. دارم تهازه مطلهب د یهبده گهوش دینیبنشه: گفت. بزند حرف ما یبرا

 اسهت  تهازه هم  هست نیا. بود یدرست حرف. ندارم یحرف گرید «اهلل اال الاله»: گفت

 دیبا بدانند  دیبا ند یبگو دیبا نیموحد تمام که معنا نیا به است کهنه. است کهنه هم

 نیموحهد کهل زبهان بهر کهه «اهلل اال الهه ال» کلمهه نیا که معنا نیا به تازه اما. بفهمند

 ال انهدازه چهه اسهت؟ شهده وارد هادل در است؟ شده وارد هاقلب در مقدار چه است 

 انیهم از را غلهط یههاعلم الهه ال انهدازه چهه است؟ زدوده دل از را باطل یهااله  اله

 ال انهدازه چهه است؟ زدوده ما از را غلط افکار اله ال اندازه چه است؟ زدوده ما قلوب

 رسهول خالفهت کهه الهه ال از انهدازه چهه اسهت؟ زدوده مها از را غلط رسل  مرسل الهِ

 را قهرآن ریهغ یهاکتاب اله ال از اندازه چه است؟ زدوده ما از را دروغ یهاامام  است

 . دارد نق  جا همه اله ال است؟ زدوده ما از

رْطِهَا»  بعد: «عَذَابِي مِنْ أَمِنَ حِْصنِي دَخَلَ فَمَنْ حِْصنِي اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا»  شهرطها «بِشهَ

 نیها. گهردد وارد درون بهه لفه  مقولهه از کهه است نیا «اله ال» کلمه شرط. است اول

. اسهت اثبهات بعهد و است سلب اول که است یجابیا و یسلب عدبُ در روشنگر که لف 

 زیچ همه. هستند پرستکسهمه مردم. است ادیز نیعالم چون ن یعالم کل سلب اول

 از الهه ال اول از لهذا... و یهواپرسهت  یخودپرسهت گران ید خود  از. است پرست  مورد

 اهلل  اال. خهواهمینم الهه الً  اصهخهواهمینم نداشهت  دم یکرگه از ما خر اصالً  ریشه

 دارنهد  ههادل دارنهد  فکرهها دارنهد  ههاقلب کهه یهایعلقهه تمهام د یکن رونیب را همه

 هر به ارتباط د یدار شما که ییروهاین تمام در دارند  حلوم دارند  علوم دارند  اعمال

 لجهن زا پهر حهوضایهن . دیهبزن کنهار را همه دارد  ابعاد از یعدبُ هر در کس هر و جا

 ز یتم پاک  د یکن پاک را هالجن. است شده یقاط  هستمقداری در آن  هم آب. است

 آنچهه تمام «اله ال». دیکن وارد صاف آب بعد برود  بو برود  اهمیکروب بخورد  آفتاب

 آن کهه  یعمله آن کهه  یعبهادت آن  یاتجهاه آن کهه  یعلم آن که  یفکر آن آنکه  و

 اسهت  گهرانید یبهرا است  خودتان یبرا است  اهلل ریغ یبرا که یجابیا آن که  یسلب

 ما یک بُعدی «. ]...[بشرطها  اهلل اال اله ال» تمام مکانتی ندارد  ندارد  جا نجایا در اهلل

 و مها حرکهات تمهام و ما قعود و ما امیق یعنی ست؟یچ بُعدی کی یمعنا. کنیم یزندگ

 وحیهدت در. باشهد اهلل به ما  زیچ مهه و ما تولد و ما مرگ و ما یزندگ تمام و سکنات
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 موافهق آنچه مگر. باشد نداشته جا هاحوزه در اهلل کتاب ریغ باشد  نداشته جا اهلل ریغ

 غلهط گهرید ائمهه  یههد ائمهه از ریهغ. اسهت غلهط گرید رسول  اهللرسولاز  ریغ. است

 . است غلط کنندیم تیحج یادعا که هاآن حق  بالغه حجت از ریغ. است

رُوطِهَا» بعهد شهرط  نیا« رْطِهَابِشَ»  قلهب اعمها  اعمهق بهر «اهلل اال الهه ال» اگهر. «شهُ

 و یدرونه ابعهاد کهل در تهوانمیم چگونه من. خواهدیم لهیوس  بشود وارد خواهدیم

 ما یفکرها و ما یهاعقل و ما یهافطرت ایآ م؟باش موحدبدون وحی  یزندگ یبرون

 کمهال  یخداپرسهت عهدبُ در دیهتوح کمهال ؟دیهتوح کمهال افتیدر یبرا از است یکاف

 کمهال معهاد  بعد در دیتوح کمال امامت  بعد در دیتوح کمال رسالت  عدبُ در دیتوح

رُوطِهَا» پهس خهدا  ؟بهه مهن بگویهد را هانیا دیبا یکس چه. احکام بعد در دیتوح  «.شهُ

حسهن او   او  یعله او  فاطمهه عهدب  (ص) نییبالنخاتم :اول شرط. دارد شرط چهارده

 او  زمهان امهام تها او  یرضها او  کهاظم او  صهاد  او  باقر او  نیالعابدنیز او  نیحس

بهه  اول شهرط. اسهت بخه  سهه ایه. اسهت بخه  دو شروط نیا. «شُرُوطِهَا وَ بِشَرْطِهَا»

 سنت یفرع بعد در و اهلل کتاب یاصل عدبُ در اهللرسول رسالت اگر. است یوح واسطه

 امکهان کهه گونهآن را خدا توانمیم چطور گردد؟یم حاصل« شَرْطِهَابِ» کجا از نباشد 

 داشهته ههم را تیعبود میمستق صراط و معرفت میمستق صراط و بشناسم درست دارم

 فکهر مهن [...] ؟زدمی حرف یوح بدون غمبریپ خود مگر. شودینم یوح بدون باشم؟

 از اسهت  یهسهت عالم کل یعقال اعقل که بزرگوار غمبریپ مطلب چنین است. کنمیم

 1«یُوحى وَحْيٌ إاِلَّ هُوَ إِنْ*  اْلهَوى عَنِ یَْنطِقُ ام» غمبریپ نیا ادله طبق انجام   تا آغاز

. است کرده معنا را یهو «یُوحى وَحْيٌ إاِلَّ هُوَ إِنْ» نه  است؟ نفس یهوا ؟ستیچ یوه

 یههوا میگفتیم نبود« وحىیُ وَحْيٌ» اگر. است یهو است « یُوحى وَحْيٌ» غیر از آنچه

شهیطان نفهس  2«بیهد  أسهلم شهیطاني»: فرمهود بزرگهوار غمبریپ کما اینکه. است نفس

 شهیطاني»های ما کافر است  شیطان ایشان مسلمان بهود. عقل«. بید  أسلم»اش اماره

به  یمحل و مصدر یهو «یالهو»« اْلهَوى عَنِ یَْنطِقُ ام» که نجایا دریعنی « بید  أسلم

 فقط کندیم الیخ آدم  ییهوا هر دارد  تیکل  چه هر ای یا استغرا  جنس و الم الف 

 «هُهوَ إِنْ»: ًیهثان. اسهت معلهوم د یگوینم سخن نفس یهوا از غمبریپ. است نفس یهوا

 . است یوح فقط «یُوحى وَحْيٌ إاِلَّ». استصر ح
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 و مجسهمه و ثالوثیهه و هیثنو  خمسه احزاب اله  واجد خمسه مذاهب ارباب یحت

 تهو اسهت  نیها مهن یخهدا گفت که هر  (ص) اهللرسول حضور شدند مشرف که غیره

 یکهی خهدا دیهبگو نبود بلد غمبریپ« یجیب ال ًثالث نکث». کن یمعرف را خودتخدای 

 سهخن رسهالت یمجهرا از د یبگو سخن تیمحمد یمجرا از خواهدینم غمبریپ است؟

 است  عقول نیباالتر چون و است عقول نیباالتر عقل   یمحمد یمجرا از. دیگویم

 یجیهب ال ًثالثه نکهث». اسهت گرفته قرار عالم پروردگار یوح نیبهتر یمجرا و ظرف

حضرت فرسهتادند کهه برگردیهد  جهواب  «خالصاال ةبسور( ع) لیجبرئ نزل ذلک بعد

*  یُولَدْ لَمْ وَ یَلِدْ لَمْ*  الصَّمَدُ اللَّهُ*  أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُْل» الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِآمد! 

 وَ عَهزَّ اللَّههَ إِنَّ»: دیفرمایم ثیحد حسب بر( ع) باقرالعلوم که «أَحَدٌ كُفُوًا لَهُ یَكُنْ لَمْ وَ

 1«أَحَهدٌ اللَّههُ هُوَ قُْل تَعَالَى اللَّهُ فَأَْنزَلَ مُتَعَمِّقُونَ أَْقوَامٌ الزَّمَانِ آخِرِ فِي یَكُونُ أَنَّهُ عَلِمَ جَلَّ

ههای بیخهود گفتنهد  آنقهدر فالسهفه مراد فالسفه و عرفا نیست. فالسهفه آنقهدر حرف

 اهلل ةمعرفه در تعمق که یکسان .رب معرفت در «مُتَعَمِّقُونَ أَْقوَامٌ»  ریخ عقلی کردند.بی

 قهدر ههر یتجربه فو  علوم در و یتجرب علوم در  دارند ماده معرفت در تعمق و دارند

 . هستند دیتوح کوره یدیتوح معارف الشعاعتحت باز بروند  باال

نِي دَخَلَ فَمَنْ حِْصنِي اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا» رْطِهَا»: اول «عَهذَابِي مِهنْ أَمِهنَ حِصهْ بعهد: « بِشهَ

 صهاحب از یتلقه سهت ین یوحه دوم بعهد. است یوح این شروط اول عدبُ. «شُرُوطِهَا»

 نیها یگهرید از پهس یکهی  او نیحسه او  حسهن او  یعله او  فاطمهه. است یوح اول

 لیهجبرئ اما. شودینم وارد یرسالت یوح  شودینم وارد آنها به یوح معصوم  زدهیس

. اسهت الههام. سهتین یرسهالت یوحه. ستین یوح شود یم ابیشرف فاطمه حضور در

 طورنیا ما از یبعض که «وااسْتَقامُ ثُمَّ اللَّهُ رَبُّنَا قالُوا الَّذینَ». دارند خود یجا که هاآن

تَقامُوا ثُهمَّ اللَّههُ رَبُّنَها قهالُوا الَّذینَ إِنَّ». شاءاهللان میهست  أاَلَّ اْلمَالئِكَهةُ عَلَهیْهِمُ تَتَنَهزَّلُ اسهْ

 اْلحَیهاةِ فِهي أَوْلِیهاُُكُمْ نَحْهنُ * تُوعَهدُونَ كُْنتُمْ الَّتي بِاْلجَنَّةِ أَبْشِرُوا وَ تَحْزَنُوا ال وَ تَخافُوا

 مِهنْ نُهزاُلً*  تَهدَّعُونَ مها فیهها لَكُهمْ وَ أَْنفُسُكُمْ تَْشتَهي ما فیها لَكُمْ وَ اْلآخِرَةِ فِي وَ الدُّْنیا

 رَبُّنَها قهالُوا الَّهذینَ» بهر شوند یم نازل که مالئکه نیا ست ین آخرت پس 2«رَحیمٍ غَفُورٍ

تَقامُوا ثُهمَّ»است. «کلمة ال إله اال اهلل« »اللَّهُ رَبُّنَا»  «اسْتَقامُوا ثُمَّ اللَّهُ مرحلهه دوم و  «اسهْ

  .«بشروطها استقاموا بشرطها استقاموا» سوم است.
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 مشهرک اسهت  میمسهتق دیتوح بر  «اهلل اله اله ال کلمه یعل استقاموا استقاموا ثم»

 میمسهتق  اسهت قهرآن کهه اهلل کتاب دیتوح بر. شوند خراب او سر عالم تمام شود ینم

  از رسهول قهرآن دسهت داردیبرنمه دست قرآن از  بشود خراب او سر عالم تمام. است

 گهرید مالئکهه د یهآینم لیهجبرئ «اْلمَالئِكَهةُ عَلَهیْهِمُ تَتَنَهزَّلُ» ؟شهودیم هچه دارد.برنمی

 ههالگِ از کهه هادل نیا بر یاله الهام به را روشن کندهپوست صاف مطالب و ندیآیم

. نهدارد یظلمان افکار ندارد  غلط افکار ندارد  هالجن که هادل نیا است  شده خارج

تَقامُوا ثُهمَّ اللَّههُ رَبُّنَها» اسهت  «اللَّههُ رَبُّنَها قهالُوا الَّذینَ»بر « اسْتَقامُوا ثُمَّ» چون  تَتَنَهزَّلُ اسهْ

 فِي وَ الدُّْنیا اْلحَیاةِ فِي وْلِیاُُكُمْأَ نَحْنُ» ه؟چ بعد «تَحْزَنُوا ال وَ تَخافُوا أاَلَّ اْلمَالئِكَةُ عَلَیْهِمُ

 یبعضه در. دیهست راست راه در شما اگر م یهست شما کار دنبال میدار تیوال «اْلآخِرَةِ

را به شهما  مطلب که خداوند طرف از میدار تیمأمور ما  دیکرد اشتباه قصورًا جهات

 فاطمه( ص) اهللرسول از بعد است  عصمت تلو یلتا نیا ست ین عصمت. نشان بدهیم

 و درجهات کهل و معهارف کهل مجمع اما. است امام نه و است هینب نهکه ( س) نینازن

 تها او فرزنهدان و او شهوهر و اصهل در( ص) اهللرسهول کهه اسهت یعصمت مراحل کل

. دارنهد ههم شهانیا دارنهد  آنهها آنچهه. دارنهد هم شانیا  دارند او از بعد( جع) یمهد

 مقهام آن بها منافهاتو ایهن  سهتین حضرت آن برای رسالت مقام و امامت مقام منتها

 .«شُرُوطِهَا مِنْ أَنَا وَ شُرُوطِهَا وَ بِشَرْطِهَا». ندارد میعظ

 قرآن خواندن و حف  در هم با که بودند یکسان( ص) اهللرسول اصحاب انیم در

 شهما :گفتنهدیم انگرید به( ص) اهللرسول آگاه اصحاب از ضیبع. کردندیم صحبت

 کهه هیهآ چنهد نیها ر یخ د یکن حف  و مدام دیبخوان قرآن ادیز که دینکن عجله نقدریا

 یعربه ریهتعب بهه درسهت د یهبده قهقتح خودتان در  دیکن فکر د یکن دقت خوب دیبلد

 که ما. میستین طورنیا ما متأسفانه. دیبخوان را گرید اتیآ بعد د یکن دقت د یکن دراسه

 به شباهت ما ایآ قرآن  جز میدار سروکار هاکتاب همه با ما. میندار یسروکار قرآن با

 و تیهالوه عنوانبهه داشهتند سهروکار یبته ههر بها مکهه نیمشرک م؟یندار مکه نیمشرک

أَ جَعَهلَ اْلآلِهَهةَ إِلههً ». کردند تعجب را نام برد  واحد یخدا که غمبریپ خدا  جز توسل

آلِهَتِكُمْ إِنَّ  لَقَ اْلمَلَأُ مِْنهُمْ أَنِ امْشُوا وَ اْصبِرُوا عَلىءٌ عُجابٌ * وَ اْنطَواحِدًا إِنَّ هذا لَشَيْ

 و غیهج پرسهتانبت تمهام «له کیشر ال وحده اهلل» گفتیم یکس اگر 1«ءٌ یُرادُهذا لَشَيْ

 کتهاب نیهمچنه و. زیهچ همه و کاهن و ساحر و شاعر و تهمت و فح  و ادیفر و داد
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یهت را مظلوم نیها اهلل کتهاب. شهودینم مظلهوم که خدا .دارد را تیمظلوماین  هم اهلل

 نهدارد  محهل اهلل کتهاب مسهلمانان و هایسهن و هاعهیش مبارکات یهاحوزه در. دارد

 عروس هیزیجه برای دارد  تفأل  دارد استخاره .ندارد مکانت ندارد  مکان ندارد  رنگ

 و هاهیهکفا ها وامثله اما .دارد دیبخوان قرآن هزار تومان بگیرید  نکهیایا  دارد داماد و

 یمحله قرآن دارند  اعراب از یمحل همه مختصرها و هامطول و هالمعه وها مکاسب

 .ندارد ندارد  ندارد  اعراب از

 -کنممهای کلهی را عهرض مهی– میشهد جمهع ههم دور که امروز میکنیم الیخ ما 

 را داریهم. حضهرت آن تیوال که میهست خوشبخت هم ما  هستند خوشبخت رضاامام

 و نیحسههامام و حسههنامام و نیمنؤرالمههیام جههدّش و اهللرسههول رضههاامام جههدّ یولهه

   دوازدههم ازدهمیه دهم   امام نهم امام کاظم امام صاد  امام باقر امام ن یالعابدنیز

 غمبهریپ تهابع ندیگویم. کنندیم نینفر ما به. هستند یناراض ما دست از همه رضاامام

ولُ قهالَ وَ» دیهفرماینم قهرآن مگر. دستنین  اْلقُهرْآنَ ههذَا اتَّخَهذُوا قَهوْمِي إِنَّ رَبِّ یها الرَّسهُ

گوییم ظن خهاص اسهت اگهر ههم الدالله است  یا میگوییم قرآن ظنیما می 1«ًامَهْجُور

الداللهه اسهت. ای که بگوید آی سرم  قطعیحرف دیوانه. میگرفت ادی الدالله باشد.ظنی

الداللهه باشهد. یعنی سرم  سر دست نیست! ولی بنا شده اسهت کهه قهرآن ظنیآی سرم 

 خدا بلد نیست حرف بزند. 

الداللهه اسهت. و نورٌ علی نور... خیر  این ظنی 3«ءٍشَيْ لِكُلِّ تِبْیانً» و 2«لِلنَّاسِ بَیانٌ»

لهه الدالظنی قهرآن. میشد لحیم هم به حماقت کمال با ما و طنتیش کمال با استعمار

 اسهتعمار. بربنهدد رخهت مها یاسهالم یههاحوزه انیهم از یالهه اکبر ناموس نیا است.

 قهام» کهه میگهوینم را کهایمرآ  (ص) اهللرسول خود زمان از کالً است  خواسته نیچن

. سهتین ادمانی را یکی. دکربزرگوار دو کار بسیار مهم  غمبریپ نامُ در «ینمُ یف ًبیخط

 120 ایه صهد مقابهل در( ص) اهللرسهول نامُ در است دمانای که آن. است ادمانی یکی

 خطبه آن و کرد بلند را نیمنؤرالمیام ستاد یا اسالمعالم  کل مسلمانان شتریب ای هزار 

 کههه را خههود رسههالت اسههتمرار  هههوا داغ اریبسهه اریبسهه حههرارت در را یسههاعت دو

رود. ی را یادمان نمیدوم. است ادمانی نیا. کرد  اثبات ائمه بعد و است نیمنؤالمریام
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 فلیتبهوء متعمهدا علهيّ كهذب فمهن» همان زمان. از 1«ستكثر و الكذابة عليّ كثرت لقد»

نتّی» «قلتهه فأنها سهنتي و اللّهه كتاب یوافق حدیث من جاءكم فما النار من مقعده  «سهُ

 و اللّهه كتهاب یخهالف حهدیث مهن جهاءكم مها و». نیسهت« حَدیثی»ت  اس قرآن موافق

 مسهجد وارد بزرگهوار غمبهریپ. اسهت جمهع حواسه  اسهتعمار اول از «هأقله فلم سنتي

 فرمهود: د یگویم طور آن یکی د یگویم طورنیا یکی نشستند  اصحاب دندید شدند 

 را شهما «ما بالکم تختلفون و کتاب اهلل بین ظهرانیکم و أنا رسول اهلل بین ظهرانیکم»

 آن  حهالل دیهگویم نیها  ائلمسه در دیهدار اخهتالف است؟ مرگتان چه شود؟یم چه

 یبرا از است حجت که اهلل کتاب .نییپا گوید  این میباال گوید  آن میحرامگوید می

 مهن و. اسهت یظنه نهه  است الل نه    هستنیمکلف کل و نیالد ومی یال نیمسلم کل

 ههر به  یلنگ هر به اول از استعمار. هستم, هستم سنت حامل که هستم اهللرسول که

 عنوانبهه مها  حماقهت و .کهردن عمهل بهه گفهتن  به نوشتن  به طریقی  هر به  یوضع

ایهن دو دسهته بهه ههم لحهیم شهدند   2«بِهِ خُوطِبَ مَنْ اْلقُرْآنَ یَعْرِفُ إِنَّمَا» قرآن قداست

ولُ قهالَ    و»: دیهگویم قهرآن. نباشهد ایهدن در اهلل کتهاب: نتیجه  قَهوْمِي إِنَّ رَبِّ یها الرَّسهُ

 اصول در دیدار قبول که شما الدالله است!گویید ظنیمی« مَهْجُورًا اْلقُرْآنَ هذَا ااتَّخَذُو

قرآن . است حجت خاص ظن که دیدار قبول الدالله است ظنی قرآن دییگویمکه  نید

ظن خاص نیسهت؟ فقهط در حهدیث زیهد بهن ارقهم  ظهن خهاص حجهت اسهت؟ قهرآن 

روید؟ مثهل صهغری چرا به دنبال ظن می 3«شَیْئً ْلحَقِّا مِنَ یُْغني ال الظَّنَّ إِنَّ» گوید:می

 یظنه دییهگویم «ًامَهْجُور اْلقُرْآنَ هذَا اتَّخَذُوا قَوْمِي إِنَّ رَبِّ یا الرَّسُولُ قالَ   و» و کبری.

 قهرآن اگهر. بلهه خوب است؟ مهجور ما یهاحوزه در قرآن ایآ. است حجت پس ؟است

 فکهر  همهه کهه ما یهاحوزه در است مهجور  ستا( ص) اهللرسول ایکبر لتیفض که

 زده هیحاشه شهود یم تأمهل شهود یم دقهت شود یم بحث مطالب همه ها کتاب همه

 سهیوطی شهما شودیم نه؟ ای شودیم یعصبان غمبریپ است؟ مهجور  قرآن جز شودیم

 کههه بزرگههوار غمبههریپ نههه؟ ایهه دیشههویم یعصههبان سههت ین بلههد نههدیبگو  دیهسههت بلههد را

 ینبوت و یرسالت و یروحان یهاتیشخص تمام از که او یروحان تیشخص نیتررگبز

  اسهت سنت که یحال در است  اهلل کتاب نیا است  قرآن نیا  است باالتر وجود عالم
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 هیهآ نیها بها کهه یاتیهآ از  شهد تیهاذ یوقته. شهودیم تیاذ غمبریپ .بشود مهجور نیا

 إِنَّ» احهزاب مبارکهه سهوره در ن اسهت:ای کندیم روشن را ما وضع و شودیم مهیضم

 را قرآن یکبرا و یصغر اگر 1«اْلآخِرَةِ وَ الدُّْنیا فِي اللَّهُ لَعَنَهُمُ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یُؤْذُونَ الَّذینَ

 ةیهالعلم اتزالحهو و» یعنهی: جههینت. است بلد هم منطق خدا دارند قبول دارند  قبول

 خمهس م یخهوریم امهام سههم م یکنیمه مصهرف وقهت «ة اهلل و رسهولهملعونه برمتهها

 قهرآن بهه وقهت چیهه اما  میکنیم چه  میکنیم دقت م یکنیم مصرف فکر م یخوریم

 دائمهً. کنهدیم لعنهت را مها خهدا دائمهً. کنهدیم لعنهت را مها غمبریپ دائمً. میرسینم

 زیهچ همهه ؟میهدار ما که است یملعون یهاحوزه چه نیا. کنندیم لعنت را ما مالئکه

 برابهر در آگهاه عنوانبهه بنهده. نهدارد نقه  ههم ]...[ عنوانبه اهلل کتاب اما دارد  نق 

 و عهیش فتوا  پانصد از  یب د یشن خواهند بعدًا چه نیحاضر چه کنمیم عرض انیآقا

 و ظهاهر نه  بهرخالف فتهوا پانصهد از  یبه .بلدنهد عهدد. دادنهد قرآن برخالف یسن

 در نهه. باشهد محهور نبهوده بنها قرآن چون چرا؟ بزرگان    حتیدادند فتوا قرآن مستقر

 تُْلقُهوا ال وَ» آن ادب در نه آن  لغت در نه آن  منطق در نه آن  عرفان در نه آن  فلسفه

 نجایا قرآن پس ست ین هالغت در تهلکه را؛ هالغت گشتند]...[  2«التَّهْلُكَةِ إِلَى بِأَیْدیكُمْ

. اسهت ادب زبهان بهه کهه قرآنه بود گفت آگاه آدم نفر کی. استصحیح  لغت برخالف

 هر از ؟ستین درست دیبگو قرآن  است درست دیبگو  فاخ اگر. گوید تهلکهمی قرآن

توجهه  جههتبه این  شعورهایب ما و هامعرفتیب ما و است حجت فیشر قرآن ینظر

 زنهد یم لگهد ریتفس سندهینو. شودیم زده لگد قرآن نیا به است قرن چهارده نداریم.

 فلسههفه  سههندهینو زنههد یم لگههد فقههه سههندهینو زنههد یم لگههد االحکههام اتیههآ سههندهینو

 اگهر. اسهت دور قهرآن از ههابحث نیا همه چون چرا؟منطق   سندهینو عرفان  سندهینو

 با یعنی. فرمودند فقها چون چرا؟  «لََّحِأُ» یعنی «حُرِّمَ» ندیگویم بروند  قرآن سراغ هم

 بهه  دارنهد یبرونه غلهط عوامهل و یدرونه غلهط عوامهل نظهر از کهه ییهابرداشت نیا

 سهبز را بهرف خهوب. ننهدیبب دیسهف را بهرف خواهنهدیم زنندیم سبز عینک چشمشان

. دیهنیبیم اهیسه خهوب ننهد یبب دیسف را برف خواهندیم زنندیم اهیس نکیع. نندیبیم

 نیها اگر  آمده مغزها در حوزه منا به و علم نام به که یخرافات از که مغزهایی نیا لذا

 نیها آمهده خرافهات نیها. میبفهمه را حقهایق میتوانستیم بهتر نبود مغزها در خرافات
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 را اول نههایا. اسهت شده سوسک و قورباغه و کرم از پر شده  لجن از پر ما دل حوض

 .کندبا ما چه صحبت می خداوند دیفهم بعد کرد  رونیب دیبا

 که کرد فیتعر رضاامام از دیبا اشهمه مگر ولکن . است ضارامامم نرفته روز ادی 

 شهانیا فضهائل از مها اگر. است شده متولد است معلوم خوب ؟است شده متولد چطور

 در را قهرآن شهما کردنهد  سهؤال رضهاامام از. میشویم سرافکنده یلیخ م یکن صحبت

 چنهد شهما کردنهد عهرض. روز نصف روز  کی: فرمود د؟یکن تمام دیتوانیم وقت چند

 ایشان چون کنم یم تأمل روی آیات فرمود .روز چهار  روز سه د؟یخوانیم قرآن روز

 نهدارد  حهد کهه اهلل علهم اسهت  اهلل لهمع قهرآن. است اکبر ثقل قرآن است  اصغر ثقل

ظهاهر  و نه  و ظههور بلهه سهت؟یچکند این بطون می فکر معصوم دارد  حد معصوم

 )ع( نیحسامام که یاتیروا حسب بر. است اول دست نیمنؤرالمیام  یفرما به مستقر 

   در بحههار هههم هسههت.البحههار ةنیسههف در کننههدیم نقههل( ع) نیمنمههؤرالیام پدرشهان از

ارَةِ وَ اْلعِبَهارَةِ عَلَهى أَْشیَاء  أَرْبَعَةِ عَلَى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ كِتَابُ»  اْلحَقَهائِقِ وَ اللَّطَهائِفِ وَ اْلإِشهَ

ارَةُ وَ لِْلعَههوَامِّ فَاْلعِبَههارَةُ»اللهههم اجعلنهها مههن العههوام!  1«لِْلعَههوَامِّ بَههارَةُفَاْلعِ  وَ لِْلخَههوَاصِّ اْلإِشههَ

 عبهارت. عبهارت لفه   نفرمهود عبارت یعنی چه؟ «لِْلأَْنبِیَاءِ اْلحَقَائِقُ وَ لِْلأَوْلِیَاءِ اللَّطَائِفُ

 بهر لیدل و ]...[. است عبارت از ریغ لف . است نیا عبارت. است «یالمعن عن برعی ما»

 سهت ین مهراد معنها عبهارت اگهر عبارت از بعد« اْلإِشَارَةُ وَ لِْلعَوَامِّ فَاْلعِبَارَةُ» که است نیا

 بعهد اشهاره  بعهد .اسهت معنها لفه بعهد از  ؟ بعد از لف  چیست؟ستیچ عبارت بعد از

 معنها «علهی العبهارة و المعنهی»فرمهود ن «اْلإِشَارَةِ اْلعِبَارَةِ وَ عَلَى» مربعی است. لطائف 

 تحهت یمعنها دیهبدان د یهخوانیمکهه  را قهرآن الفها  یعنهیما یعبّر.  :عبارت  نه ؟افتاد

 عهوام حهد بهه ههای مهاحوزه«. لِْلعَهوَامِّ» نیها شک  یپ اعما  ست یچ اشساده یاللفظ

 باشهند؟ دبله را قهرآن ترجمهه که هستند نفر چند طلبه نفر هزار انیم در. است دهینرس

]...[  

 وَ» ییطباطبها عالمهه مثل «لِْلأَوْلِیَاءِ اللَّطَائِفُ وَ لِْلخَوَاصِّ اْلإِشَارَةُ وَ لِْلعَوَامِّ فَاْلعِبَارَةُ»

 اهللرسهول چون  واحد. متعدد هم واحد هم  بله ؟هستند متعدد ایانب «لِْلأَْنبِیَاءِ اْلحَقَائِقُ

 -1: دارد تعهدد نهوع دو ؟چهرا  دارد تعهدد اما است  واحدوحی اخیر است   ]...[ (ص)

 إاِلَّ اْلكِتابِ أَهْلِ مِنْ إِنْ وَ» نه؟ ای هستند قرآنه ب مکلف هستند زنده که میمر بن یسیع
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 بهه دارنهد فیتشهر کهه شهانیا 1«شَهیدًا عَلَیْهِمْ یَكُونُ اْلقِیامَةِ یَوْمَ وَ مَوْتِهِ قَبْلَ بِهِ لَیُؤْمِنَنَّ

 امهر یوله یتعارفهات بها ند یفرمایم ظهور امر یول یوقت بته بحث دارد.ال  هیآ نیا ن 

 «بِههِ لَیُهؤْمِنَنَّ إاِلَّ اْلكِتهابِ أَهْهلِ مِهنْ إِنْ وَ» لذا و هستند مأموم( ع) حیمس و هستند امام

 فهمند. ایشان حقایق را می

 نیها ن؛یمعصهوم: مدو. اسهت ترنییپها غمبهریپ از و اسهت باالتر هم حیمس از که -2

 ایه دارند را ایانب عصمت و تیعبود به معرفت درجات نیباالتر ایآ  معصوم نفر زدهیس

 نمهاإ 2«تَْطهیرًا یُطَهِّرَكُمْ وَ اْلبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَْنكُمُ لِیُْذهِبَ اللَّهُ یُریدُ إِنَّما» چون بله نه؟

 محمهد برای نماإ نیا. ندارد هم یسیع و یموس. است حصر نماإ ندارد  میابراه است 

 علمه  میابهراه از  امام نهو  است رسول نه که محمد فاطمه یعنی. است نییمحمد و

 یُریهدُ إِنَّمها» چون. زنمینم حرف یعوام. است باالتر عبادت  و عصمت  و معرفت  و

  ةیهحمدمة الرسهالال تیب اهل  «اْلبَیْتِ أَهْلَ»مستغر  است « الرِّجْسَ عَْنكُمُ لِیُْذهِبَ اللَّهُ

 مهن «تَْطهیهرًا یُطَهِّهرَكُمْ وَ» است هیالزاو رأس محمد چون خود  نیست محمد تیب اهل

 کهه اسهتعمار اسهت نخواسته. بینیمما برادران را کم می  کنم صحبت ادیز خواهمینم

 درس رضهاامام مسهجد در اگهر. میکنه صهحبت بهرادران بها حهوزه قلهب در میبتهوان ما

 در اول  مرحلهه در. بکشهند چهاقو و زنهدیبر طالهوا نفهراد هفته شصهت دیهبا میگفتیم

علیٌّ و  سندهینو. میهست یوهاب ما که بکشند چاقو زند یبر الواط پانزده  ده دوم مرحله

 از مهها کههه یاتیههروا. اسههت یهههابلفرقههان وا ریتفسهه سههندهینو. اسههت یوهههاب الحههاکمون

 یخط ریتفاس تمام. ستین ادعا  میکرد نقل الفرقان در( ع) نیمعصوم ائمه و اهللرسول

 یتیروا گناه من این است که .داردبگردید  ببینید اینقدر روایت  یسن و عهیش یچاپ و

 کههه اسههت معصههوم عصههمت خههالف میگههویمرم  نههدا قبههول اسههت قههرآن بههرخالف کههه

 از کهه یتهیروا شهما کهه اسهت معصهوم از یطرفهدار نیها. دیبگو سخن قرآن برخالف

 قهرآن نه  خهالف نیها. باشهد خواهدیم چه هر همسلسله سند  کردند  نقل معصوم

 ههاآن عصمت است  عصمت نیمعصوم مقام نیباالتر. است عصمت خالف نیا. است

 فرمودنهد حضهرت آن مییگهویم کهه اسهت خرسهه خالهه یدوست نیا. بشود حف  دیبا

 نیها از. فرمودند ثیحد هزار ده نیچند ساعت دو در دیکن فرض فرمودند  ادیز چقدر

  .هافحر لیقب
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. کهنم عهرض امهروز بهه مناسهبت خواسهتم جملهه نیها یبهرا نماند وقت نکهیا مثل

 :دوم بُعد رات یخ عمل و علم و فکر :اول بُعد. دارد بُعد چند یاسالم اتیح و یزندگ

 یفطرته و یفکر راتیخ کندیم دایپ تبلور راتیخ در مسابقه در و. راتیخ در مسابقه

 بههه. کنمیمهه عههرض اشههاره  خواهههدیم وقههت سههاعات خههودش نیهها  یعملهه و یعقله و

 دیهبا جلوهها آخرت در هم ایدن در هم رات؛یخ در مسابقه .امروز منور الدیم مناسبت

 و هستند ترفهم زیچ است  بهتر فکرشان  اتقی هستند  انداعلم که یکسان. فتندیب جلو

 و» :دیهفرمایمه در لمعه یثهان دیشه .فتندیب جلو دیبا هانیا ند اهدانست راه را تردرست

 و» امهام جماعهت کهه ههیچ.  نمهاز اول صهفحتی  «بالفضالء ولاال صفال خص یل

 االبتههداء یجههوز ال و» :دیههگویم سههیوطی صههاحب «بالفضههالء ولاال صههفال خصهه لی

 و علهم و عقهل بهه معهروف. باشهد معرفه دیباشود جلو انداخت  نکره را نمی «بالنكرة

 چقهدر. ماسهت یجلو هانکره چقدر اندازیم؟و میجل را هانکره چقدر ما. ولی معرفت

 بها کهه یکسهان سهر ربه چقهدر. زننهدیم هامعرفهه سر رب چقدر. افتندیم عقب هامعرفه

 عهالم کهل در هها نکره شوندیم سربلند چقدر و شودیم زده  دارند ییآشنا اهلل کتاب

 و خهودش کرد طغل فتد یب جلو صاد  امام از فهیابوحن. میکنیم بحث میدار یاسالم

 فتهد یب جلهو یعله بر ابوبکر صاد  هم نبود!قابل شاگردی امام است  او مانند کس هر

 جلهو خهدا بهر یعهز و الت فتد یب جلو محمد بر ابولهب فتد یب جلو محمد بر ابوجهل

 . سته ما مراحل تمام در نیا فتند یب

 او صددرصد مسلم حقّ خالفت که( ع) رضاامام که کنم عرض را نیا خواستمیم

اگر خیال خام هم بکند ]...[  شود؟ عهدیول که مأمون اصرار با نرفت بار ریز چرا  است

هههای او را آبادیکههردی  هههای مههأمون را درسههت میکاریگرفتههی  آن خرابدسههت می

 امهام الطاعهه  مفتهرض امهام اگهر «بهالنكرة االبتهداء یجهوز ال و»نه   کردی!تر میدرست

به این  بشود  مأمون عهدیول کند قبول ت اس( ص) هیمحمد عصمت حامل که معصوم

  «ة تبهرر الوسهیلةیهالغا». او اصل نیست. خوب فرعم من  یاصل تو مأمون که استمعن

مقصد کهه خهوب  «رهیمس تبرع هیالغا»ها یهودی نیهم لهیوس حاال است خوب مقصد

الغایهة »وینهد: گهها میها اسهت. یهودیها یهودیاست  وسیله هر چه باشد. این حرف

 آدم بکهن  زنا خواهد باشد اگر مقصد ما خوب است  وسیله هر چه می« تبرر الوسیلة

 شهما کردنهد عهرض نیمنؤرالمهیام بهه. سهتین نیها نه !بکن یخواهیم یکار هر بک  

 هیمعاو  نشده یقوهنوز  زیچ همه کن  عزل را هیمعاو بعد بشود  یقو حکومتت بگذار
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ن نصهر مه که است محال 1«بِاْلجَوْرِ النَّْصرَ أَْطلُبَ أَنْ تَْأمُرُونِّي أَ»فرمود: . یکنیم عزل را

 ائمهه منطهق. باشهد سهرکار هیهمعاو سهتمین حاضهر من آن کیرا  خالفت را با جور... 

 دلخهواه منطهق  است ما پسندمردم منطق است  ما یکجک منطق از ریغ. است گونهنیا

 نصهب و عهزل مهن گفهت رفهت  بهار ریهز کهه ورز بهه. رودینمه بهار ریز لذا و. است ما

 حتمهً کهه اسهت مهأمون اراده مخهالف که بکند ینصب و عزل اگر چون چرا؟. کنمینم

 اسهت  مهأمون اراده موافهق محهال فرض بر اگر. شودیم عزل یفور. شودیم دعوا بود 

 اول  صهورت چه. اصل مأمون و بود خواهد فرع صورت هر در امام. شودیم فرع پس

 مقامهات  بکنهد نصهب و عهزل مهأمون اراده موافهق محهال فهرض بهر اگر چه دوم  چه

 فهرع بهرود بار ریز هم اگر رود ینم بار ریز که مأمون  عهد تیوال عنوانبه را یمملکت

 . ستین درست نیاکه  باشدهم  او وفا  بر اگر و .است

نهدارد  لزومی هم ندارم  یفرصت منرسید.  که دیرس آنجا به حضرت جهت نیا به

 ییبالهها چههمهأمون  .دیکنیم ضبط تانیفکرهاو  مغزها دراش ضبط بشود  شما بقیه

. کردن مسموم را حضرت و تیوضع آن با برگشتن عید نماز از آورد  معصوم امام سر

 ؟دانستینم ای خورد و دارد سم انگور دانستیم امام خوب :کنندیم سؤال هایبعض

 «التَّهْلُكَهةِ إِلَهى بِأَیْهدیكُمْ تُْلقُوا ال وَ» دانستیم اگر ..[د ].شویم چطور دانستینم اگر

خواهید بهرای شما می. است یکاف اول  عاشرًا  و رابعً و ثالثً و ًیثان و اوالً یمیگویم

گهوییم آقهای فالنهی شهما شما اشتباه کردید  مها ههم می ]...[ کنید؟ نییتع فهیوظامام 

. نبودند هم که معصوم امام نبودند  خدا که شانیانیست.  اینجا اشتباه کردید. کفر هم

؟ یا تقلیدی یها اجتههاد  ایشهان از میکن معیّن فهیوظ ما شودیم معصوم امام یبرا یول

 بهار ریهز شهانیا که معصوم امام اجتهاد مقابل در میکنیم اجتهاد ما ای ما تقلید کند؟

 خهدا کار 2«یُسْئَلُونَ هُمْ وَ یَْفعَلُ عَمَّا ئَلُیُسْ ال». بزنم خواهمینم مثال. بروند اجتهاد ما

 جهالهت نهه. کنهدینم کهه اشهتباه ؟یکرد را کار نیا چرا دیپرس دینبا که خدا از است 

 مها اسهت  مصهلحت طبهق اشهمه. دارد اشتباه نه دارد  عناد نه دارد  انتیخ نه دارد 

 و اتیهح در اثبهات ونفهی  در اسهت برداشهت تمهام کهه ههم معصهوم. بدانیم یا ندانیم

وحهی  نقه  برداشهت یزیهچ هر در  نکردن و کردن عمل در  نگفت و گفت در ممات

  ...است
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