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صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی لِلَّهِ رَبِّ اْلعَالَمِينَ وَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اْلحَمْدُ»

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

 
 حجتمعصومين )ع( دارای یک  ائمه)ص( و  یهمحمده ما در تغيّب عصمت طاهر

ود کوه از تمواج جتوا  قورآن بو حجوت)ص( اصوِِ  اهللرسوو هستيم. در زمان  هاصلي

در زموان و بوود.  1«نُوورٍ عَلى نُورٌ»بود که  حجت مبيّن معصوجِ اهللرسو معصوج بود و 

 توجوهشود موورد جور بودند و محصور بودند و نمی)ع( نيز چنين بود، گرچه مت ائمه

بعدی، اهِ بيوت  حجتکبرای التی قرآن و  حجتين بالغتين که حجت اماعاج باشند، 

 شوودشد جعِ هستند. به جای قرآن، قرآن دیگری نمی ائمهيه تا بق اهللسو رقرآن، از 

طووری  ،اده اسوتو خداوند این کتاب را که بوه عنووان آخورین کتواب آسومانی  رسوت

م کرده و طوری ترتيب داده اسوت، از جتوا  درونوی قورآن و از  رستاده و طوری منظ

 القيامة الکبری نسخ گردد.مستحيِ است این قرآن إلی یوج که جتا  برونی قرآن 

مو  »ها است، دوج مو  آن حجتدوج عوارضی دارد، یکی از عوارض  حجت اما

اولی. ه این مرحل«. مو  األئمّة )ع( من العوارض النّا ية لکونتم ال لکيانتم ،رسو  اهلل

ه بالغو حجتشود، بلکه هر قدر عقِ و علم ترقّی کند، مو  شامِ حا  قرآن نمی اما

ثانيه است، این است که بعد  حجتگردد. مطلب دومی که راجع به تر میوشنر يهقرآن

نخورده نمانوده اسوت. کسوانی از و دسوت صددرصودهوا ها هم، مطالب آناز مو  آن

اهوِ بيوت نقوِ  ائموهاهلل )ص( و روی جتالت و یا از روی عناد روایاتی عليوه رسوو 
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طریق الجعوِ بالنّسوبة ةیوة الو ّکر »ود. اند، چون این راه بسته نبود، این راه باز بکرده

الحکيم کانت مسدودةً من  بزوغ الوحی إلی یوج الدّین و لکون طریوق الرّوایوا  کانوت 

ایون مطلوب «. مفتوحةً، باب الرّوایا  کانت مفتوحة بمصوراعيتا لکوِّ دجّوا ٍ و دلّوا ٍ

رای خوود خواستند مطلبی را از معصوج نقِ کنند که بودوج است، کسانی که طبعًا می

جعِ روایت  اماای را جعِ کنند، شد آیهنمی ،ی در مجتمع داشته باشنديتمقاج و حيث

 .امکان داشت

عودی جعِ یک بُ عدی است.عدی است و احيانًا دو بُدر روایا  جعِ احيانًا یک بُ

سند درسوت اسوت و روایوت مسوتند اسوت بوه  اما ،کننداین است که متنی را جعِ می

ن داده و یوا ب خوورده و یوا دروغ گفتوه یوا خوود را درسوت ن واکسی که خود او  ریو

کنند که این مطلوب متنی را نقِ می« ن  الن عن  الن عن  النع»اشتباه کرده است. 

احيانًا سند للو  اسوت و موتن درسوت  .سند درست است اما ،است اهللکتاببرخالف 

معصوومی منتتوی کننود و بوه یوک است. چند نفر  اسق از یکدیگر مطلبی را نقوِ می

موا وق اسوت، قابوِ  اهللکتواباحيانًا چون متن با  اماکنند، ابتدای سند لل  است، می

شود که ممکن اسوت قبو  است. احيانًا سند و متن هر دو جعلی است. نوعًا گمان می

طوور نيسوت. شود جعوِ شوود، اینسند سر جای خود است، نمی اما ،متن جعلی باشد

 والن »خواهد، سوادی نمی هيچ سند جعِ کردن «عِ المتنجعِ السّند استِ من ج»

کنند و بعد متنی که کما اینکه ما مبتال هستيم. سندی را جعِ می« عن  الن عن  الن

دهند که هم متن جعِ است و هم سند جعِ مینسبت جعلی است، به صاحبان سند 

 است.

سونّت  ایون اخيورو گاهی اوقا  هم متن درسوت اسوت و هوم سوند درسوت اسوت، 

« عن  الن عن رسو  اهلل )ص( عن  النٌ  النٌ»)ص( است که هم گویندگان  اهللرسو 

اند تا خود پيغمبر بزرگوار و هم واقعًا خود پيغمبر بزرگووار واقعًا از یکدیگر نقِ کرده

یّوة عون مصوادر الووحی  نحن  ی مربّع من األحادیو  المرو»اند. این مطلب را  رموده

موا وق اسوت بایود  اهللکتوابها قابِ قبو  است، آن متنی که بوا آن تا از ق  دو«. )ع(

چه سند درسوت باشود و  1«مِْنكُمْ اْلأَمْرِ أُولِي وَ الرَّسُو َ أَطيعُوا وَ اللَّهَ أَطيعُوا»قبو  کرد، 

التری است. ما دو نووع قبوو  داریومک یکوی اگر سند درست باشد قبو  با و چه نباشد.
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متن درست، ولکون آیوا موتن درسوت را  قو  معصووج بایود  مااسند لل ، سند  اسق، 

 شود لير معصوج متن درست بگوید؟بفرماید؟ نمی

نوه از ایون  ،کنيمپس اگر سند درست نباشد و متن درست باشد، موتن را قبوو  موی

قبوو  بواالتر در  امواخود آن درست است.  اینکهإليه  رموده، از لحاظ  لحاظ که مسندٌ

گوویيمک د درست است و هم متن درست است، که با جورأ  میجایی است که هم سن

حتموًا پيغمبور  1،«نَوَى مَا امْرِئٍ لِكُِِّ إِنَّمَا وَ بِالنِّيَّا ِ اْلأَعْمَا ُ إِنَّمَا)ص(  هِو ُ اللَّقَا َ رَسُ»

 ،بخش نباشدها اطميناناگر سند، سند درستی نباشد و این نقِ امااند. بزرگوار  رموده

گویيم موتن را قبوو  داریوم، است، می اهللکتابد متن درست است، موا ق با ولکن خو

ممکون اسوت  ،گویيم پيغمبر  رموده، قبو  داریم، ممکن است پيغمبر  رموده باشدنمی

ها نادرسوت نيسوت. آن هایحرف صددرصد ،که نادرست هستندهم نه. چون کسانی 

 صددرصوداشود، چوون اگور نادرست ب صددرصدشود کسی صحبت کند و اصوالً نمی

 بناءً»ها. ها هم نيست تا چه رسد قابِ قبو  درستنادرست قابِ قبو ِ ،نادرست باشد

علووی کلووک  وووا ویوواله موون خثوومّ األحادیوو ، بعوو  األحادیوو  أحوودا ، اُحوودوثا ، 

 «.اکاکیب، بدَع، خرا ا ، انجرا ا ، اختلقت ضدّ ال ّرعة المقدّسة اإلسالميّة

فانه به دو شکِ عمِ کردیم، نسبت بوه ایم، متأسرا نکرده وجهتفانه این و ما متأس

احيانووًا اهانووت شووده کووه زیوواد دارد و کووم دارد و چووه دارد، ایوون را بحوو   اهللکتوواب

، همان که ناز  شده همين است، از نظر اهللکتابکسانی که قبو  دارند  اماکنيم. نمی

کوار  اهللکتوابروی  اموااسوت، « ورٍنُ عَلى نُورٌ»مفردا  و از نظر ترتيب، وحی است که 

شود، ولکن روی احادی  بله. سند را، رجا  را و ليره را حتمًا طلبه بایود بدانود. نمی

لو أنّ طالب الفقه لم یعرف شئون الرّجا   ليس طالبًا للفقه و لو لوم یعورف األصوو  »

ویِ ليس طالبًا للفقوه اللّفظيّة و العمليّة ليس طالبًا للفقه و لو لم یعرف األقوا  و األقا

گویند قورآن کتواب ت وریع کسانی که می«. و لکن إکا لم یعرف القرآن هو طالبٌ للفقه

 نيست، کتاب احکاج نيست و... چقدر از مرحله دور هستند.

ایم و در حووزه هوزاران گونه مطالب را در ساليانی که در خدمت برادران بوودهاین

از ایوون گوینووده ایوون مطالووب را هوا ليوور در هووا و نفور در جاهووای گونوواگون در در 

 ،مه است برای مطلبوی کوه موا دیوروز بحو  کوردیماین مقد اماوجود دارد،  ،اندشنيده

انسانی که رسو  التی است یا اماج معصوج اسوت یوا داعوی الوی  دابةاالرض.راجع به 
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ایون وقتوی  1،«اْلحَسَنَةِ عِظَةِاْلمَوْ وَ بِاْلحِْكمَةِ رَبِّكَ سَبيِِ إِلى ادْعُ»اهلل است، عاد  است، 

کننود، بوا با مردمانی صوحبت میهایی که دارای مراتب کمالی گوناگون هستند انسان

رود بایود آن نسنا  زیر بار نموی اماها را نا  کنند، کنند که آنناسی صحبت مینس

اگر بنا است به جوای گوو   2«.نَیَْلعَبُو خَوْضِتِمْ  ي کَرْهُمْ ثُمَّ اللَّهُ قُِِ»اعتنایی کرد. بی

جا دعوو  کنند، این یتکردن، اهِ باطِ و اهِ ضاللت مسخره کنند، اهانت کنند، اک

ه هوا نيسوت، روزنواعراض است، اميودی بوه آن 3،«عَْنتُمْ  َأَعْرِْض» اما ،گرددمنقطع نمی

 اميد وجود ندارد، مع کلک دعو  متواصِ است.

بوا باید گوینده  کعرض کنم این است لرضمطلبی که خواستم در آلاز جریان دابةا

شنونده تناسب داشته باشند، وقتی که گوینده انسان است، انسان بر مبنوای وحوی، بور 

 تکو یبکند و طرف مقابِ گوو  نکورد، بوه مبنای ادب و بر مبنای معر ت دعو  می

رَّ إِنَّ»خود ادامه داد، جا دارد است که یک حيوان با او صحبت کند.   عِْنودَ ابِّالودَّوَ شوَ

قلوبتم قلوب »وقتی این انسان به صور  حيوان،  4،«نَیَعْقِلُو ال الَّ ینَ اْلبُْكمُ الصُّمُّ اللَّهِ

 قُلُوووبُ قُلُوووبُتُمْ وَ اْلووَدَمِيِّينَ وُجُوووهُ وُجُوووهُتُمْ« »الوودّواب و صووورهم صووور اةدميّووين

يَاطِينِ قُلُوبُ لُوبُتُمْقُ» امادر نتج است. صور ، صور  انسان است،  5«ال َّيَاطِينِ « ال وَّ

هوا زیر بوار نر تنود دو کوار بوا این اما ،ها سخن گفتوقتی انسان، داعی الی اهلل با این

شوود. آن شوود و یوک کوار علوی طوو  الخو  میخواهد شد، یک کاری یک مرتبه می

 مُْخلِصوينَ اللَّهَ ادَعَوُ اْلفُْلكِ  ِي رَكِبُوا  َإِکا»شود ها میکاری که علی طو  الخ  با این

اب ایون  طور  خوواب کوه او را خوو 6،«یُْ رِكُونَ هُمْ إِکا اْلبَرِّ إِلَى نَجَّاهُمْ  َلَمَّا الدِّینَ لَهُ

 وَ قُلُووبِتِمْ عَلوى اللَّوهُ خَوتَمَ» کرده است، او را کور کرده است و او را کر کرده است کوه

در  يوهالته بالغو حجوتشوده اسوت، بواز هوم  7«ةٌلِ واوَ أَبْصوارِهِمْ عَلى وَ سَمْعِتِمْ عَلى

 «.اْلفُْلكِ  ِي رَكِبُوا  َإِکا»خواهد آگاه کند، بعثی از موارد او را می
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جا نااميد شد و خطر از ولکن وقتی در دریا یا در هوا از همه ،شده« اللَّهُ خَتَمَ»این 

آیود. کوار او نمی بوه امواشوود، زنوده می جا طر  در این ،کرد توجههمه جانب به او 

 هُومْ إِکا اْلبَورِّ إِلَوى نَجَّواهُمْ  َلَمَّوا الودِّینَ لَوهُ مُْخلِصوينَ اللَّوهَ دَعَووُا اْلفُْلكِ  ِي رَكِبُوا  َإِکا»

که ر   شده است و  ییجاآن حتی ،همي ه وجود دارد یه طر حجت، این «یُْ رِكُونَ

 حجت اماا تد. فاق می ه این اتد دارد، برای کفّار هميقبو  نکردند، این همي ه وجو

مون کو ّب »ها، با ها و ابولتبکند. با ابوجتِدوج که حيوان با این دواب صحبت می

ایون یوک مرتبوه قبوِ از  ،بخواهد صحبت کنود 1،«مَحْثًا اْلكُْفرَ مَحَ َ مَنْ»، با «تک یبًا

 إِکا وَ»ک نمِه ، سور82ه گوید. آیخواهد بود که آیا  همين را می )عج(رجعت متدی 

ها، بوه ایون هعو اب خداونود بوه ایون شورار صددرصدجایی که ، آن«عَلَيْتِمْ اْلقَوْ ُ وَقَعَ

 اند.اهلل که جتان را پر از ظلم کردهبين به آیا ها، به این مک آتش

 اْلوأَرْضُ تُمْلَوأَ« »ال یقوج حتّی ی مِ الظّلم کوِّ البسوي  )عج(ألنّ اإلماج المتدی »

عاملين پور کوردن جتوان تکليو  از ظلوم و  2«جَوْرًا وَ ظُْلمًا مُلِئَْت مَا بَعْدَ دْلًاعَ وَ قِسْطًا

عود اسورائيلی برحسوب آیوا  اوالی هسوتند، چوه در بُ« اْلكُْفرَ مَحْثًا مَحَ َ مَنْ»جور 

ه کت  و آیوا  سووره اسراء و چه در بعد یأجوج و مأجوج بر حسب آیا  سوره سور

ها و ی که رسم آنيتبر حسب آیا  گوناگون، جمع 3«بَِیاتِنا  َّبُواكَ»عد انبياء و چه در بُ

 بوا شوریعتِه ها معارضها و دعو  آنها و کار آنها و  کر آنها و حيا  آنوضع آن

ظلوم، ه گير خواهد شد. هنگامی که شوعلها جتانآنه در آن موقعی که شعل ،اهلل است

اسوت،  )عوج(که قبوِ از ظتوور متودی گير خواهد شد انحراف جتانه کفر، شعله شعل

هوا صوحبت آورد که بوا اینجا جای بزنگاه است که خدا حيوان از زمين بيرون میآن

 گوید.ها حيوان هستند، با حيوان، حيوان سخن میکند، این

 . تمنودها زبان انسوان کوه نمیگوید در دو جتت، اینبا حيوان، حيوان سخن می

خواهند گو  زبان انسان را که نمی 4،«ثِيابَتُمْ اسْتَْغ َوْا وَ آکانِتِمْ  ي أَصابِعَتُمْ جَعَلُوا»

طوور بدهند، هنگامی که نخواستند زبان انسان را گو  بدهند و در طو  تاریخ همين
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( که ظلوم جتوانگير شود و عجشد. تا قرب ظتور متدی ) 1«بَعْ ٍ  َوْقَ بَعْثُتا ظُلُما ٌ»

ای هسوتند یوهمتدو يوترچه در طرف مقابِ یک اقلظلمت تماج جتان را  را گر ت، گ

 تمنود، یجا باید با کسانی که زبوان انسوان نمدر آن اما 2«یوطئون طریق المتدی»که 

حيووانی  ه را، حيوان را، خر را، اسب را، سو  را، گربوه را، هورخداوند ناانسان را، داب

رد. به دو جتوت ایون آون میه است که خداوند از زمين بيرویک داب« دابّةٌ»که هست، 

 کندکها صحبت میه با آنیک داب

 ها سخن بگوید.حيوان هستند، حيوان با آن -1

اسوت. انسوان بوه  يوهربانحيوان به زبان انسان سخن بگویود، آیوت  کهاینخود  -2

إلوی اهلل هوا، در دعوو  در برابور آن يوهربانها سخن گفت و با آیوا  با آن زبان انسان

 تاریخ تا نزدیک زمان رجعت قبو  نکردند.ایستاد و در طو  

اولوی حيووان بوا حيوانوا  سوخن  حجوت کشووددو بعودی می يهربان حجتاکنون 

کنود ين مرتبوه خداونود حيووانی را زنوده میاولوگوید، این حيوانی است کوه بورای می

و گاو و شتر کوه  یعنی در زمين. اسب و االغ« أَْخرَجْنا»، «اْلأَرْضِ مِنَ دَابَّةً لَتُمْ أَْخرَجْنا»

ر دریا هستند یا روی زمين هسوتند یوا در روی زمين هستند، یا د ،داخِ زمين نيستند

یعنی حيوانی که در زمين است، مرده است، « اْلأَرْضِ مِنَ دَابَّةً لَتُمْ أَْخرَجْنا»هوا هستند 

 کند، یک اعجاز. این حيوانی که مرده است خداوند زنده می

. برحسوب گویودگویود، سوخن انسوانی میسوخن میيوانوا  این حيوان بوا ح کدوج

اسوتعمار، اسوتحمار،  اموا 3«.یُوقِنُونَ ال بَِیاتِنا كانُوا النَّا َ أَنَّ»اعجاز و اعجاز و اعجاز 

داریم، اسوتحمار و استثوعاف و اسوتکبار و ليوره بوا هوم  تساستکبار و ليره، هفت اِ

ه این اسالج عزیوز را کليوِ کننود، کمک کردند، دست به دست هم دادند،  کر کردند ک

 إِکا وَ»دهند. کوه ترین ولیّ بزرگوار التی نسبت به قرآن میبدترین تعبيرا  را از بزرگ

 ال بَِیاتِنوا كوانُوا النَّوا َ أَنَّ تُكَلِّمُتُومْ اْلوأَرْضِ مِونَ دَابَّوةً لَتُومْ أَْخرَجْنوا عَلَويْتِمْ اْلقَوْ ُ وَقَعَ

مواج صوادق مکوررًا، از دیگوران رًا، از امکر اميرالمؤمنينرًا، از مکر پيغمبر از 4،«یُوقِنُونَ

هسوتی،  دابوةاالرضاست. احموق  توو  اميرالمؤمنين دابةاالرضاند که رًا نقِ کردهمکر
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االغ است، اسب است، شوتر اسوت، سو  اسوت، گربوه اسوت، موو  اسوت،  دابةاالرض

الترین و واالتورین مقواج هوا هسوتی، توو ایون را نسوبت بوه بوااینه خنزیر است، تو همو

 ای.عصمت داده

روایا  را ما در جلود  .کنيد توجه  احاال به روای ،من یک قسمتی را عرض کردج

حيفه موائتين و »ایم. جا نقوِ کوردهعد در ایناست، در سه بُ 20و  19نمِ که جزء  الصوّ

 ی تفسير القمّی تسعون الستّين التامشک نور الثّقلين المجلّد الرّابع الصحيفة الثّامنة و 

 وی تفسوير القمّوی  وی « »سويرو أعوک باهلل من ه ا التّفسير التّعتير و من کثيرٍ مون التّفا

بصير انسان خووبی اسوت، ابون ابی«. بَصِيرٍ أَبِي عَنْ عُمَيْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ أَبِي حَدَّثَنِياةیة 

مقانوه را بگویود، قدر احمق نيست که ایون روایوت احعمير انسان خوبی است، اینابی

تووانيم موتن را پس سند جعلی است. هم متن جعِ است هم سند جعِ است. موا نمی

، هور بگویيم متن درست است، بعثی هستند به یک روایت کوه رسويدند ،توجيه کنيم

به آیوه نوه. آیوه را  اما، این را یک کاری کردد باالخره باید نگویمی چه بخواهد باشد،

کند، از نظر لغوی، از نظر ادبی، از نظر  صاحت، باللت، خراب کند، نابود میمحو می

کند تا این روایت جعلی درست شود. این روایت از روایاتی است که موتن للو  و می

جناب قمّی است که در تفسير خوود آورده اسوت. « الل  من الغل »سند لل  است و 

قدر این اميرالمؤمنينشامخ اید؟  این مقاج چرا شما این روایت را در تفسير خود آورده

در کتاب خوود  اميرالمؤمنينهرزه عليه   حشبرای قمّی بزرگوار ارز  ندارد که شما 

 اید؟آورده

مطوالبی کوه یقينوی اسوت یوا  ،نویسودحاال این یک نمونه، احيانًا انسان کتابی می

آورد که یقينی، یقوين و م وکوک را اشوخاص برونود ببيننود م کوک است در آن می

للو  اسوت، بورخالف حوس  صددرصودمطالبی که  امات است یا نادرست است. درس

چورا  ،است، برخالف عقِ است، برخالف  طر  است، برخالف کتواب و سونّت اسوت

األنوار کوه ه وتاد در اواخر جلدهای بحارشما وار مجلسی، بزرگ عالمهکنيد؟ نقِ می

  مجعوو  را اایوایود و روو چندج است راجع به شب ک وتن عمور روایوت جعوِ کرده

 ی تلوک  عن اإلماج الصّادق )ع( کِّ المحرّما  حٌِّ»اید، دو سه صفحه روایت نوشته

 محرّما .ه ، هم«اللّيلة

ه پرست شو، زنا کن، لواط کن، عرق بخور، نماز نخوان، برقص، هموم رک شو، خر

ید، شما حال  کرد« (ععن اإلماج الصّادق )»محرّما  را در این روایت مفصِّ با سند 

های عيودِ عمور ایون کارهوای حوراج را شعوری که شوبپس آن احمق، آن ال ، آن بی
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ایود، چورا ایون روایوت را نقوِ که شما نقِ کرده است دهد به استناد روایتیانجاج می

بزرگ تترانوی کوه در مرحووج صواحب ال ریعوة، شويخ آقوا ن به یاد دارج بهاید؟ مکرده

الخطابی کوه اسوتاد شوما حواج تمک این  صِ، گفرسيدیمنج  خدمت ای ان زیاد می

 ، اصوالًبه آیا  هم که اسوتدال  کورده اسوتو چرا نوشته است؟  ،حسين نوری نوشته

در «. إنّوا أنزلنوا الو ّکر»نوشوتهک را  1«الو ِّْكرَ نَزَّْلنَوا نَحْونُ إِنَّا»آیه را لل  نقِ کرده است، 

والً*  کِْكرًا إِلَيْكُمْ اللَّهُ أَْنزَ َ قَدْ« »أنزلنا»که  حالی ممکون اسوت ایون ککور رسوو   2«رَسوُ

باشد، آیه را هم لل  نقِ کرده است. ای ان جواب دادند که مرحوج حاجی نوری هم 

طورف و  بيت متفرّق است، ایناهِ ائمهمعتقد به تحری  نبود، خواست روایاتی که از 

مو اهب و دبسوتان الهوا اسوت؟ الستان مو اهب هوم جوزء آنآن طرف است... گفتم دب

دبيرسووتان الموو اهب و دان ووگاه الموو اهب و از هوور کتووابی جمووع کوورده اسووت و عليووه 

مطالبی را نوشته و مزخر واتی را جموع  ،ترین نامو  عالم تکلي  که قرآن استبزرگ

 ... گفتمک این یک مطلب.هخواستکرده است، این چيست؟ گفتک بله او می

امو  شما کوه خوانم شوما اسوت، اگر نسبت به ن کبه همان حاجی نوری باید گفت

خوان است، بعثی گویند نمازشباست، بعثی میشما است، حرف مختل  ه در خان

گویند روی آن حمّا  باال ر ته، عمله باال ر ته، همه را بنویسند؟ ایون شوعور اسوت می

که حاجی نوری بردارد خوب و بد را عليوه زن خوود بنویسود؟ آیوا زن حواجی نووری 

نوواميس اسوت؟ چورا ای وان چنوين کوار کوِ قرآن شری  که نامو   تر است یانامو 

چرا شوما بوه  گویندمی ،کننده استاشتباهی را انجاج داده است؟ برای بعثی ناراحت

اهانت شده اسوت،  يتعلماء چيست؟ به ساحت قد  ربوب کنيد؟احترامی میعلماء بی

اسوالج کوه قورآن  تورین نوامو اهانت شده اسوت، بوه بزرگ اهللرسو به ساحت قد  

موه طوور اسوت. عالینا ،ایود؟ بلوهاست اهانت شده اسوت، بگوویيم بوارک اهلل کوه گفته

تا از پ ت زایيود؟  از پ وت کوه نویسيد عمر هفتمجلسی، چرا شما در باب مثالب می

توانود بودون شووهر بزایود، جنواب شود زایيد، این خالف نصّ قرآن اسوت. زن مینمی

العوالمين محوا  توانود بزایود، در حکموت ربزن نمی بودون مورد امامریم یک نمونه، 

هوا اصورار داشوت کوه زایيد  یک نفر از هموان احمقتا د که هفتاست، شما نقِ کردی
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کند گفتک یکی را ن ان بدهيد، گفتمک یکی  یتمن را بي تر اک اینکهچنين است، برای 

 ای تو  تو از ماتحت عمر درآمده

توورین نووامو  اسووت کنووار را کووه بزرگ اهللکتووابا بووا ایوون روایووا  چووه کنوويم؟ موو

های ما رن  ندارد، حاشيه هم نيست، نه متن اسوت نوه حاشويه. ایم، در حوزهگ اشته

دهيم، در عقاید، در  لسفه، در اخالق، در عر ان، در  قه، در پ ت سر هم  توا می اما

قورآن  ه بور ضودهایی کوم. آتش بگيرد حوزهدهيهمه چيز، برخالف نصّ قرآن  توا می

بينيد ندارد  که می یتهایی که قرآن در آن محورم برود حوزهقياج کرده است  به جتن

 رود، این حوزه است؟ این روایت.م هم میدارد به جتن

کنم و دادرسی هم در کار نيست، یک مقدار هم داند که من لِلّه  ریاد میخدا می 

به علماء اهانت کوردی؟ شوما بوه شويخ  گویندشود میکه انسان به قو  بعثی داغ می

الحماقوة الداللوة اسوت. خوود او قطعیاهانت کوردی؟ قورآن ظنّی حسن صاحب معالم

اللوة اسوت؟ خوود او الدرآنی که بواالترین اعجواز اسوت ظنّیالداللة است؟ قاست، ظنّی

 الحماقة است.قطعی

قدر شوعور نوداری ای؟ اینروایت این است، آقای قمّی چرا این روایت را نقِ کرده

گوید، ناصوبی نمی دابةاالرضگویند؟ هيچ حيوانی به علی نمی دابةاالرضکه علی را 

؟ شوترگفت می؟ گربهگفت می؟ حيوان گفترسيد میگوید. ناصبی که به علی مینمی

 عَونْ عُمَيْورٍ أَبِوي ابْونِ عَونِ أَبِي حَدَّثَنِي». کنیمی؟ تو داری روایت را نقِ اسب گفتمی

 1،«)ع( اْلمُوؤْمِنِينَ أَمِيورِ إِلَى )ص( اللَّهِ رَسُو ُ اْنتَتَى قَا َ )ع( اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ بَصِيرٍ أَبِي

  ِوي نَائِمٌ هُوَ وَ» -خواهممع ر  می اميرالمؤمنينخواهم، یا مع ر  می اهللرسو یا -

هُ وَضَعَ وَ رَمْلًا جَمَعَ قَدْ اْلمَسْجِدِ در مسوجد خوابيوده بودنود  اميرالموؤمنين، «عَلَيْوهِ رَْأسوَ

  َحَرَّكَوهُ»مقداری ری  جمع کرده بودنود روی ریو  بوه جوای متکوا خوابيوده بودنود. 

؟ دهنود، اگر یک مرد محترمی را بخواهند بيدار کنند با پا این کار را انجاج می« هِبِرِجْلِ

با پا؟  شما با پا  .باردچقدر باید شخص حمّا  باشد؟ حمّالی از این روایت جعلی می

 کنند.کنيد؟ با پا حيوان را بيدار نمیکسی را بيدار می

 2«عَظويمٍ خُلُقٍ لَعَلى إِنَّكَ»العالمين را، رسولی که رسو  ربه ترین خليفبا پا بزرگ

 لَعَلى إِنَّكَ»مقابِ او کوچک است، این  ها محي  است، اخالق دراخالقکِ است، بر 
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کند، در لفظ، در عمِ، کند، احتراج میها با اخالق ر تار میکه با دشمن« عَظيمٍ خُلُقٍ

کننود. بوا دابّوة هوم ایون کوار را انجواج طوور بيودار می؟ بله دابّوة را این«حَرَّکَ بِرِجلِهِ»

زنود، بوا دسوت بيودار کند بوا پوا نمی دهند، پيغمبر قاتِ خود را هم بخواهد بيدارنمی

؟ ای « قُومْ» گفوتک ، پيغمبور بوه علوی«اللَّوهِ دَابَّةَ یَا قُمْ لَهُ قَا َ ثُمَّ بِرِجْلِهِ  َحَرَّكَهُ»کند. می

حَابِهِ مِونْ رَجُوٌِ  َقَوا َ»حيوان بلند شو، با پوا زد.  انود، درسوت ، درسوت هوم کرده«أَصوْ

و َ یَا أَْصحَابِهِ مِنْ رَجٌُِ  َقَا َ»و درست شود،  اند که این لل  به جایی برسدکرده  رَسوُ

 ، ما هم حق داریم این کار را انجاج دهيم؟«الِاسْمِ بِتَ َا بَعْثًا بَعْثُنَا یُسَمِّي أَ )ص( اللَّهِ

اگر من به دوست بسيار نزدیک خود رسيدج بگویم یا االغ، یا اسب، یا شتر، یا گاو، 

ادبوی را نسوبت بوه یکودیگر کوه ا وراد عوادی ویيم؟ ما این بیتوانيم بگای حيوان؟  می

تورین رسوو  التوی ادبوی را شوما کوه بزرگتوانيم انجاج دهيم؟ یوا ایون بیمی ،هستيم

بائوک تجور و بوائی ال »دهيود؟ ترین خلفوای معصووج انجواج میهستيد نسبت به بزرگ

، این اهانت «خَاصَّةً لَهُ إِلَّا هُوَ مَا اللَّهِ وَ لَا  َ َقَا الِاسْمِ بِتَ َا بَعْثًا بَعْثُنَا یُسَمِّي أَ« »تجر

 وَ لَوا  َقَا َ»باید گریه کرد.  برای علی است  شما نسبت به هم انجاج ندهيد. یعنی  ق 

شوما بوه  کنود،هوا را نمیلل بن عبدالوهاب هم ایون  محمد، «خَاصَّةً لَهُ إِلَّا هُوَ مَا اللَّهِ

ةً لَوهُ إِلَّوا هُووَ مَوا اللَّهِ وَ لَا  َقَا َ»دهيد؟ بن عبداهلل نسبت می محمد  الدَّابَّوةُ هُووَ وَ خَاصوَّ

ة را بوه علوی خواهود دابوشود؟ چوون می«  یالَّو»چطوور  ،است« الَّتی»ة که داب«.  یالَّ

 قَوعَوَ إِکا وَ كِتَابِوهِ  ِوي اللَّوهُ کَكَرَالَّ ی  الدَّابَّةُ هُوَ وَ»است. « الَّ ی»علی هم  ،نسبت بدهد

ای، توو کوه ة هستی کوه جعوِ کورده، تو داب«اْلأَرْضِ مِنَ دَابَّةً لَتُمْ أَْخرَجْنا عَلَيْتِمْ اْلقَوْ ُ

 ة هستی، تو اسب هستی.بای دانقِ کرده

ِْ كَاْلأَْنعاجِاولئکَ » ُِّ»ها هستند، این این 1«سَبيالً أَضَُِّ هُمْ بَ بيالً أَضوَ اسوت، بوا « سوَ

است، این اسوت، آن اسوت...  عالمهاج و ت کيال ، کتاب نوشته، ریش، با عمامه، با مق

شعور هسوتی  اگور شعور نوشتی که خيلی بیشعور نوشتی؟ اگر بانوشتی یا بی شعوربا

 إِکَا عَلِويُّ یَوا قَا َ ثُمَّ»شعور است  شعور هستی  دوبله بیشعور نوشتی که باز هم بیبی

از قبر تو را در بتترین چتوره بيورون  2،«صُورَةٍ أَحْسَنِ  ِي هُاللَّ أَْخرَجَكَ الزَّمَانِ آخِرُ كَانَ

 «.أَعْدَاءَكَ بِهِ تَسِمُ مِيسَمٌ مَعَكَ وَ»آورد. می

 «.و ال سمح اهلل»گویيم ما می« )ع( هِدِ اللَّو عَبْأَبُ ا َقَ»، باز قمّی، «و  يه»
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 یعنی چه؟« مِيسَمٌ مَعَكَ وَ»این  -

کنوی، یکوی داغ کنوی اشوخاص را داغ میچيزی را داغ می ، یک«مِيسَمٌ مَعَكَ و» -

کنيود، می لوشهوا خواهم همه را بگویم چوون از نوادانی آنایمان یکی داغ کفر. نمی

گ اری که گ اری که این مؤمن است، داغ میکنيد. روی پي انی مؤمن داغ میداغ می

نسووان را کووه داغ اکننوود، کننوود، گوسووفند را داغ میایوون کووا ر اسووت. االغ را داغ می

این عمّار را هم در  1،«یَاسِرٍ بْنِ لِعَمَّارِ رَجٌُِ قَا َ )ع( اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَا َ و  يهک»کنند. نمی

هوا اند. تا حرف للو  را از انسوان خووب نقوِ نکننود کوه ناداناین ت کيال  انداخته

درسوت  ،ا اسوت، بلوهتتا شوانزدهکوه دو سوه«  الن عن  الن عن  الن»کنند، قبو  نمی

شود دروغ بگویود. بخواهنود موتن للطوی را جعوِ کننود بایود از است چون  الن نمی

آن را در  قه داریم، مگر در  قه نسبت بوه ار  زن ه اشخاص درست جعِ کنند، نمون

عن اإلمواج »اند. روایت جعِ کرده ، از ثابتا  نيست؟ چرا،گویند از منقوال  استنمی

 کنم.که من دو نمونه را نقِ می« الباقرالصّادق عن اإلماج 

بورد، از ارض بوه امواج صوادق یوا امواج بواقر )ع( گفتنود کوه زن چورا از ثوابوت نمی

هوا را ها، حثر  ما کوه ایون حرفبرد؟ حثر  آنبرد، چرا از لير منقوال  نمینمی

داخوِ  ،زن وقتی کوه شووهر کورد کطور گفته باشدها اینگوید، حثر  جعلی آننمی

 وقتویگویيم مرد برد. میاز اصِ نمی حاال هم ب او شد؟ نسب اصِ است، نه، پسنس

بائوک تجور بوائی ال »بورد، چطوور داخِ نسب او شد؟ نه، پس مرد هوم نمی ،زن گر ت

 اینکوهبورای  ،کنند، از ا راد بزرگ نقِ می«عن  الن عن  الن عن زرارة»این را  ؟«تجر

 ین یک.ها جا بگيرد. امطلب در مغزهای نادان

اند، علماء و  قتای شيعه بوه ایون دو روایوت دوج، روایت دیگر که آقایان  توا داده

اند، بوه ایون دو روایوت خوالف عقوِ اند، به این دو روایت نادرست  توا داده توا داده

قرآن، خالف  ن است. خالف نصقرآ برد، خالف نصزن از اصِ نمی که اند توا داده

 ق  اشواره  خواهم تفصيِ بدهم،حس. روایت دوج، نمیعقِ، خالف  طر ، خالف 

ها گفتهک زیرا شووهر ایون برد؟ حثر  آناست؛ چرا یا ابن رسو  اهلل زن از اصِ نمی

این اوالد برود ه ممکن است شوهر کند، ممکن است با شوهر خود به خان ،زن که مُرد

، ت دزدی کنودو لصب کند، روی این امکانا  پس از کِ محروج است. آقا ممکن اس

گویيم زنی که شوهر او   از حاال به او دزد بگو  جوابک میپس از حاال دست او را ببُر
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امکان ازدواج بي تری دارد یا مردی که زن او مرده است؟ دومی، هفته هم  ،مرده است

ه در زن ردکوه زن او مُو یگيرد، عيبوی هوم نودارد. پوس احتموا  ازدواج موردن ده می

آیوا قودر  لصوب در مورد بي وتر  تا زنی که شوهری او مرده است.گر تن بي تر است 

بورد چوون است یا در زن؟ در مرد. پس اگر زن به یوک حسواب احتموا  از اصوِ نمی

ممکن است شوهر کند و ممکن است با شوهر به خانه بروند و لصب کند، پس زن از 

، چورا؟ ببوردیود ار  برد نه از  رع، اصالً مورد نبابرد، پس مرد نه از اصِ میاصِ نمی

بي وتر اسوت و هوم حالوت لصوبی او  يوتاحتموا  ازدواج مورد از نظور کمّ اینکهبرای 

 زیادتر است.

رٍ بْونِ لِعَمَّوارِ رَجُوٌِ قَوا َ»معواک اهلل،  «هِاللَّو دِبْوعَو بُوأَ ا َقَو»روایت دیگور،   أَبَوا یَوا یَاسوِ

دَْ  قَودْ اللَّوهِ كِتَوابِ  ِوي آیَوةٌإِنَّ »باشود. « یَقطوان» ممکن است، «اْليَْقظَانِ  وَ قَْلبِوي أَْ سوَ

 إِکا وَ اللَّهِ قَوْ ُ قَا َ هِيَ آیَةٍ أَيُّ وَ عَمَّارٌ قَا َ»تفاسير را. « أَْ سَدَْ » اینکه، کما «شَكَّكَْتنِي

 چوورا اوالً«. يَهِوو دَابَّووةٍ  َووأَيُّ اْلَیَووةَ اْلووأَرْضِ مِوونَ دَابَّووةً لَتُوومْ أَْخرَجْنووا عَلَوويْتِمْ اْلقَوووْ ُ وَقَووعَ

دانيم، یعنوی چوه؟ را ما نمی« أَْ سَدَْ »یک بُعد دو بُعد داردک « أَْ سَدَْ »؟ بله «أَْ سَدَْ »

خداونود از زموين بيورون  ،سابقه ندارد. سابقه ندارد که یک حيوانی را که مرده اسوت

دَْ »سخن شوود، و با این کفّار همبياورد، زنده کند  تر پوایين ایون ،بوه ایون معنوا« أَْ سوَ

کوه ایون کنود. ا سواد بواالتر ا ساد باالتر را حساب می ،است. باال که ا ساد باالتر است

 «.أَْ سَدَْ »( باشد. حاال )ع اميرالمؤمنين دابةاالرض

آورد، عمّوار کوه بوازی ، حواال عمّوار دارد بوازی درموی«أَجْلِسُ مَا اللَّهِ وَ عَمَّارٌ قَا َ»

موه درسوت کنود خواهد بازی دربياورد، مقدار میها. عمّینآورد، ولی عمّار و ادرنمی

 مَوا اللَّوهِ وَ عَمَّوارٌ قَوا َ»( اسوت. ع) اميرالموؤمنينمعواک اهلل  دابوةاالرضاین  اینکهبرای 

رَبُ لَوا وَ آكُوُِ لَوا وَ أَجْلِسُ ن وينم توا آشوامم، نمیخوورج، نمی، نمی«أُرِیَكَتَوا حَتَّوى أَشوْ

 «.بَکَقَْل أَْ سَدَْ »دهم که  را به تو ن ان دابةاالرض

زبد کجا به «. زَبَدًا وَ تَمْرًا یَْأكُُِ هُوَ وَ )ع( اْلمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ إِلَى الرَّجُِِ مَعَ عَمَّارٌ  َجَاءَ»

 لَوهُ  َقَوا َ»خورد. خورد، کره میرسيد؟ کاری نداریم. داشت زبد میدست حثر  می

 عَمَّوارٌ قَواجَ  َلَمَّوا مِْنوهُ الرَّجُُِ  َتَعَجَّبَ مَعَهُ یَْأكُُِ أَْقبََِ وَ عَمَّارٌ لَسَ َجَ هَلُمَّ اْليَْقظَانِ أَبَا یَا

رَبُ لَا وَ تَْأكُُِ لَا أَنَّكَ حَلَْفتَ اْليَْقظَانِ أَبَا یَا اللَّهِ سُبْحَانَ الرَّجُُِ لَهُ قَا َ  تَجْلِوسُ لَوا وَ تَ وْ

ای؟ علوی کوه دابوة نيسوت، را پيش علوی آوردهچرا من ة کجا است؟ ، داب«تُرِیَنِيتَا حَتَّى

هوا نوادانی زیواد   هم کرده، بعثی وقت، مؤن«أَرَیْتُكَتَا قَدْ عَمَّارٌ قَا َ»ة کجا است؟ داب

 .اميرالمؤمنين، چه کسی بود؟ معاک اهلل «تَعْقُِِ كُْنتَ إِنْ أَرَیْتُكَتَا قَدْ عَمَّارٌ قَا َ»است. 
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 القصوة هو ه العياشوي عون المجموع عن  يه و»تفسير قمّی، ، باز در همين «و  يه»

 اْلقُرَظِويُّ كَعْبٍ بْنُ مُحَمَّدُ رَوَى وَعن أبی کر أیثًا »تفسير عيّاشی که آن هم...  1،«بعينتا

گوید مون هسوتم. ، از خود علی، حاال نوبت خود علی است، خود او هم می«سُئَِِ قَا َ

گویود ة که قرآن میاین داب« کَنَبٌ لَتَا مَا اللَّهِ وَ أَمَا  َقَا َ دَّابَّةِال عَنِ )ع( عَلِيٌّ سُئَِِ قَا َ»

تفسوير  ، دج ندارد، ریش دارد و آن هم مون هسوتم. ایون از«لَلِحْيَةً لَتَا إِنَّ وَ»دج ندارد. 

تفسوير البرهوان المجلّود »ها نقِ کرده است. تفسير برهوان، قلين است که از ایننورالثِّ

محمّد بن العبّا  بسندٍ عن أبی عبد اهلل الجودلی قوا  »صّحيفة ثالثين ع رًاک الثّال  ال

 آن علوی هوم مثوِ اینکوهراحوت  مثوِ  2،«دخلت علی علیٍّ )ع(  قا  أنا دابّوة األرض

ة کوه است؟ دابو دابةاالرضة است. چرا ی است که از ناصبی قبو  کرده دابنادانه شيع

زند، آقوای مون علوی حورف د که حرف میزند، پس باید آقای من علی باشحرف نمی

 بزند که معجزه نيست.

 اْلمُوؤْمِنِينَ أَمِيرِ عَلَى دَخَْلتُ قَا َ»فانه، ، متأس«عن األصبغ بن نباتة و  يه عنه بسندٍ»

 وَ»خوانودک آیه را  3«اللَّهُ قَا َ اْلمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ یَا  َقُْلتُ زَیْتًا وَ خَلًّا وَ خُبْزًا یَْأكُُِ هُوَ وَ (ع)

 هِويَ قَوا َ الدَّابَّوةُ هَ ِهِ  َمَا« »تُكَلِّمُتُمْ اْلأَرْضِ مِنَ دَابَّةً لَتُمْ أَْخرَجْنا عَلَيْتِمْ اْلقَوْ ُ وَقَعَ إِکا

خوورد، زیوت ، مون هسوتم. حيووانی اسوت کوه نوان می«زَیْتوًا وَ خَلًّوا وَ خُبْزًا تَْأكُُِ دَابَّةٌ

 خورد خورد، هم زیت میه هم سرکه میخورد، خری کخورد، سرکه میمی

 يعةال ّ معاشر یا« »طبعًا بن عمار« »معاویة لي قا و  يه عن االصبغ بن نباتة قا  »

ر ... تصودابةاالرضرا باالتر برد، گمان کنيد  يهقث 4،«األرض دابّة( ع) عليًّا أنّ تزعمون

اج دارد، این حيوان کند مقمقاج دارد، چون دارد صحبت می دابةاالرضکردند این می

گفوت بورای مون اسوت. گفت برای من است دیگوری میمقاج دارد، این مقاج را این می

نگفتند برای عمر است، بورای  ،ها شعور داشتندها نگفتند برای عمر است، عمریعمری

نوادان ه ها نگفتند، این مقدار شعور داشتند. ولی ایون شويعبرای اینعمر، برای ابوبکر، 

 لوي قوا ». ه اسوتنسوبت داد اميرالموؤمنينرا به  دابةاالرضشعور بوده که یقدر باین
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 اليتوود و نقولوه نحن ک قلت األرض دابّة( ع) عليّا أنّ تزعمون يعةال ّ معاشر یا معاویة

 «.یقولون

دارد. در توورا ، در کتواب اج، در توورا  ایليوا من در تورا  چندین مرتبوه گ وته

در کتواب ادریوس، در کتواب توورا  ایليوا  -جعه کنيودبه ب ارا  عتدین مرا-ادریس 

، دیگور « ارقليطا ایليا طيطوة شوبّر شوبّير، محمّود علویّ  اطموه حسون و حسوين»دارد، 

، «الجوالو  رأ  إلوى  أرسوِ قوا  یقولوون اليتود و نقوله نحن»چيست؟  دابةاالرض

 ویحك له ا  ق»الحمار بود. الجالو  بود، رأ ها رأ الجالو  هم مثِ خود آنرأ 

 نعوم قا  ااسمت ما تدري أ هي؟ ما  قا  نعم  قا  مكتوبة عندكم األرض دابّة تجدون

ایليا است، ایليا  دابةاالرض، درست شد. دابة را در تورا  ندارد، اسم این «إیليا ااسمت

  قوا  إلويّ  التفوت قوا »شوود. جوا علوی میهم علی است، ایليای با همزه اسوت، این

 ، درست شد.«عليٍّ من إیليا اقرب ام اصبغ یا ویحك

 رسو  قا ( ع) هاللّ عبد أبو قا  قا  یسار بن اللّه عبد عن هاللّ عبد بن سعد  يه و»

هووا یتودی اینکووهکننوود. کمووا خواهنوود خووراب کننوود از بزرگووان شووروع میمی 1«.هاللّوو

رد گفتند  الن پيغمبور خوورده اسوت، در توورا  دا ،خواستند شراب را حال  کنندمی

نوح شراب خورد، لووط شوراب خوورد، حثور  سوليمان زنوا کورد، حثور  سوليمان 

پرستی و شراب خوردن و زنا کوردن و هپرستی و گوسالخواهند بتپرستی کرد، میبت

خواهنود ایون  کور جا هوم میدهند. اینلواط کردن را درست کنند، نسبت به انبياء می

قوا  »کننود. نقوِ می يوهتوا بق اميرالمؤمنيناحمقانه را درست کنند از پيغمبر گر ته تا 

اند، باال ر ت، حودی  قدسوی  ، به خدا نسبت داده«قدسی رسو  اهلل )ص(  ی حدی ٍ

 روحه اقب  من آخر عليٌّ محمد یا)ع(  األئمة من ميثاقه أخ  من أوّ  عليٌّ محمد یا»

 اماج صادق. خدا، پيغمبر، علی، «. النا  متكلّ تيالّ الدابة هو و )ع( األئمة من

کننود، ایموان داریوم؟ روایواتی کوه طوور نقوِ میما بواز هوم بوه روایتوی کوه همين

طور احيانًا... تواتر کاری ندارد، جعِ متن، جعِ سند، جعِ توواتر. یوک مطلبوی همين

جعوِ  مبارکوه مواکه اصالً حقيقت ندارد، به عکس این حقيقت دارد، در ایون حووزه 

اگر نگویم  کند کنند و شيوع پيدا میکنند، جعِ میمیزنند، ليبت کنند، تتمت میمی

درست نيست، چند روز پيش به خيابان آمدج که ماشين سوار شوج و بيایم،  اینکهمثِ 

کنم، مگوور ج در سووالج موویرسوويدند و موون سووالج کووردج، چووون تقوود ایسووتادج. دو طلبووه
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هوا شوروع بوه یکوی از آن ،دهند. به زحمت جلوو آمدنودجایی که بدانم جواب نمیآن

خریود؟ گفوتمک چرا ماشين نمی -شناختمی-زدن با من کرد، گفتک آقای  الن حرف 

در حوزه م تور اسوت از سوعودی  اینکهچون الحمدهلل قدر  مالی ندارج. گفتک پس 

آید. گفتک چطور؟ گفوتمک بورای سا  است نمی 67جریان چيست؟ گفتمک  ،آیدپو  می

گوویم کوه بوه جوای خبر ندارج. من خوود را می ه،آمدسا  دارج، قبالً می 67من  اینکه

 دیگر نرویم.

کننود، حورف جعوِ کنند،  توا جعِ میقدر اجتماع ما خراب است که جعِ مینآ

 هفدهدر لبنان، من پنج سا  لبنان بودج در هجر   اماکنند. کنند، جریان جعِ میمی

مجلسوی  ، موا در یوک النآقای  کزدندشاه )عليه لعنة اهلل( نيمه شب در می ضده سال

آوریود هوا مختلو  بوود کوه شوما از کجوا مینظرا  آن ،علماء ت ری  داشتندبودیم، 

آیود، دیگوری گفوت از کجوا میآیود، یکوی میگفت از اسرائيِ میخورید، یکی میمی

آید؟ از دانيد از کجا میآید. گفتم این راست گفته است. میدانم از کجا میگفت نمی

طور انسوان نوادان داند. اینآید که او نمیشناسد، از جایی میرا نمی طرف خدا، خدا

شود و این الم هبی و این حماقت در روایا  موا نموود طور الم هب میشود، اینمی

هوا پخوش زبانکوِ کنود، در دارد. در زمان حاضر یوک مطلبوی را یوک نفور جعوِ می

ضرور  اعتماد نوداریم. مگور به  حتیشود، آن وقت شما به شتر  اعتماد دارید؟ می

توا اسوت، ضرور   قتی بوين شويعه و سونّی نوداریم کوه هفت يهدر باب حرمت رضاع

تا اسوت. بورخالف نوصّ قورآن  قتوای شويعه، گوید دوتا است؟ قرآن میباالتر، چتارده

 دهند. قتای سنّی  توا می

ایم، ابود کوردهایم، نومطالعه کرد، موا اسوالج را کليوِ کورده نواز باید این اسالج را 

هوای خوود، روی حسواب هوای خوود، روی نادانیروی تقليدهای خوود، روی حماقت

های خود. برخالف حساب، برخالف  طور ، بورخالف عقوِ، بورخالف حوس، نکردن

برخالف عدالت، برخالف ضورور . دسوتگاه خوود را جموع کنيود و دور بریزیود، ایون 

کنيد، هور را دارید از دین خارج می چيست؟ مردج ،دهيداسالمی که به مردج ن ان می

 يتکنيد، موردج را از انسواندهيد مردج را از دین خارج میچه بي تر به مردج ن ان می

اسوت، ایون  اهللکتواباهلل این را مطالعه کنيد، و اهللکتاب او کنيد. بيایيد از خارج می

بّود بورخالف صوریح گویند این تعبّد است، تعقا   الن قا   الن مغز ما را خورده، می

اه شورایع عقوِ شود هواپيما  رودگاه خود را بمباران کنود؟  رودگوعقو ؟ مگر میکِ 

عقوِ و صوریح عقوِ و حوس و وجودان و ليوره مطلبوی را از  است، اگر برخالف نص
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بگویيد دروغ اسوت، سوند هور چوه هسوت  از او  باید ،نقِ کردید ائمهیا از  اهللرسو 

روغ است، هر کس گفت دروغ گفته، باید انسان شود، دروغ است، متن هر چه هست د

 باید درست شود.

اسوت. در  دابوةاالرضجعوِ کردنود کوه  اميرالموؤمنينهوا عليوه   را اینااین روای

رض مثِ خور اسوت، یوک قسومت مثوِ گویند یک قسمت دابةاالها میمقابِ آن سنّی

 طورف ر تنود. ها از آنسمت گربه است، آناسب است، یک قسمت خنزیر است، یک ق

انود، حيوانوا  کرده که حيووان اسوت، جموعِ دابةاالرضها بتتر است. این باز برای آن

 ...را (اميرالمؤمنين )عها ولی ما شيعه


