
 بسم میحرلا نمحرلا هللا

 مناظره سید عباس و مسلم در گروه خیمه گاه حضرت اباالفضل علیه السالم با موضوع توسل 5931/5/95

(501 يونس) الظَّالِمِینَ مِّنَ إِذًا فَإِنَّكَ فَعَلْتَ فَإِن يَضُرُّكَ وَالَ يَنفَعُكَ الَ مَا اللّهِ دُونِ مِن تَدْعُ وَالَ:مسلم  

 ستمکاران از کنى، چنین اگر که! مخوان زيانى، نه و رساند مى تو به سودى نه که را چیزى خدا، غیر و :يعني

بود خواهى ! 

 حج) لَهُ عُوااجْتَمَ وَلَوِ ذُبَابًا يَخْلُقُوا لَن اللَّهِ دُونِ مِن تَدْعُونَ الَّذِينَ إِنَّ لَهُ فَاسْتَمِعُوا مَثَلٌ ضُرِبَ النَّاسُ أَيُّهَا يَا:مسلم

39)  

 هرگز خوانید، مى خدا از غیر که را کسانى: دهید فرا گوش آن به است، شده زده مثلى! مردم اى: يعني

دهند هم دست به دست کار اين براى چند هر بیافرينند، مگسى توانند نمى . 

کمعلی سالم عزيزم مسلم برادر:سیدعباس  

علیکم سالم:مسلم  

  :عباس سید

[Forwarded from Muslim] 

(35 انعام) يَضُرُّنَا وَالَ يَنفَعُنَا الَ مَا اللّهِ دُونِ مِن أَنَدْعُو قُلْ  

زيانى نه دارد، مال حال به سودى نه که( مکنی عبادت و) بخوانیم را چیزى خدا، از غیر آيا»: بگو: يعني  

:عباس سید  

[Forwarded from Muslim] 

(531 اعراف) صَادِقِینَ کُنتُمْ إِن لَکُمْ فَلْیَسْتَجِیبُواْ فَادْعُوهُمْ أَمْثَالُکُمْ عِبَادٌ اللّهِ دُونِ مِن تَدْعُونَ الَّذِينَ انَّ  

 راست اگر و بخوانید، را آنها هستند؛ شما خود همچون بندگانى ، خوانید مى خدا از رغی که را آنهايى: يعني

برآورند را تقاضايتان و) دهند پاسخ شما به بايد گويید مى )! 



برادرم دارم سوالي ايات اين مورد در شما از من اما:عباس سید  

 کافر بخواند را خدا غیر کسي بفرمايد خواهید مي ايات اين به استناد و توجه با ايا اينجاست سوالم:عباس سید

 است؟

؟؟؟ ديگر است توسل منظورتان:مسلم  

ايه به استناد از چیه شما استدالل دانم نمي من:عباس سید  

کنم مي سوال دارم:عباس سید  

ان به استدالل بدون زاريد مي ايه رگباري شما:عباس سید  

نه؟ يا سوالم داره پاسخ االن:عباس سید  

 کافر بخواند را خدا غیر کسي بفرمايد خواهید مي ايات اين به استناد و توجه با ايا اينجاست سوالم:عباس سید

 است؟

کنید مطرح پرسش شما:مسلم  

خدمتم در بنده:مسلم  

  :عباس سید

[Forwarded from عباس سید ] 

است؟ کافر بخواند را خدا غیر کسي بفرمايد خواهید مي ايات اين به استناد و توجه با ايا اينجاست سوالم  

است درست:مسلم  

؟؟؟؟:مسلم  

چي؟ يعني:عباس سید  

جواب؟ شد اين:عباس سید  



اينه سوالم:عباس سید  

:عباس سید  

[Forwarded from عباس سید ] 

است؟ کافر بخواند را خدا غیر کسي بفرمايد خواهید مي ايات اين به استناد و توجه با ايا اينجاست سوالم  

لطفا جواب:عباس سید  

است کافر بله :مسلم  

احسنتم خوب :سیدعباس  

دوم سوال حاال :سیدعباس  

 است؟ کافر بخواند را مرده ولیکن است مومن بخواند را زنده کمسي اگر فرموده مذکور ايات در ايا :عباس سید

 هر داده عام و کلي حکم يا مشرکه و کافر بخوانه را مرده خدا غیر کسي فقط زده تخصیص ايه در خداوند يعني

مشرکه بخوانه خحدا غیر کي  

؟: عباس سید   

است درست بله :مسلم  

است کفر مرده خواندن  

شدند مأمور اهلل اذن به که هايي آن هم زندگان و  

 قبول را سلتو ايشان سربازي عمره مال مولي شما حرفه ابن طبق کافرست هم بزرکتان مولو پس :عباس سید

چابهار بزرگ جماعت وامام مولوي عبدالرحمان حتا دارد  

دهید پاسخ شد قرار رو من سوال ديگه نه :عباس سید  

کنم مي تکرار مجدد لذا :عباس سید  



نیستند ما دين اساس ها اين :مسلم  

 و کافر بخوانه را مرده خدا غیر کسي فقط زده تخصیص ايه در خداوند کرديد ارسال که اياتي طبق :سیدعباس

زنده چه و مرده چه مشرکه بخوانه خحدا غیر کي هر داده عام و کلي حکم يا مشرکه  

گیريد؟ مي دين انها از نیستن دين اساس چطوري :عباس سید  

اهلل رسول و اهلل ما دين اساس :مسلم  

گرفتیم اهلل رسول از را دين ما :مسلم  

اشخاص اين نه :مسلم  

کرد؟ مي تبعیت خلفا از بايد و گفت مي هزيان و فرستاد را رسولي که هماني اهلل؟ کدام :عباس سید  

است؟ کفر يا هست دين شود مي گرفته اربعه مذاهب از که فقهي االن يعني :عباس سید  

نزنه پیام کسي خواهشا رفقا :عباس سید  

سني چه شیعه چه :عباس سید  

ندادي رو من جواب جان مسلم :عباس سید  

است علي دست زير خود و داده علي به را عالم تمام که هماني نه :عباس سید  

یدکن هدايت را شیعیان امشب ما شما خواهم مي من :عباس سید  

 و کافر بخوانه را مرده خدا غیر کسي فقط زده تخصیص ايه در خداوند کرديد ارسال که اياتي طبق :عباس سید

زنده چه و مرده چه مشرکه بخوانه خحدا غیر کي هر داده عام و کلي حکم يا مشرکه  

فرمودند بیت اهل که است اين ما عقیده ما مذهب در واال :عباس سید  

السالم علیه النبي بعد خیرنا و أفضلنا و أولنا علي و »  » 

آله و علیه اهلل صلى پیغمبر از بعد على ما اول  ما افضل و  خاندانست ما بهترين و   . 



130:  صفحه  5:  جلد ؛ دارالحديث ط -الکافي �  . 

مجلسي عالمه توسط سند تصحیح �  : 

کالصحیح حسن:  السادس الحديث . 

91:  صفحه  9:  جلد ، العقول مرآة  . 

کنید اجتناب اکاذيب نشر از است پیامبر دست زير ع علي موال :عباس سید  

است کافر زنده چه و مرده چه بخواند را خدا از غیر که کس هر :مسلم  

شما از ممنونم احسنتممممممممممممم :عباس سید  

سید با کنه صحبت دوستت بده اجازه آرين ي آقا :ياسین محمد   

درنمیامد؟ صدات میکرد صدات سید که وقعيم اون  

اهلل اذن به مگر :مسلم  

نکرده حخذفش تا بفرستید برايم بگیريد شات مسلم اقا متن اين از رفقا :عباس سید  

من براي شاتي مسئول شما حبیب برادر :عباس سید  

بفرست بگیر شات مسلم حجمله اين از جان حبیب :عباس سید  

:سعبا سید  

[Forwarded from Muslim] 

است رکاف زنده چه و مرده چه بخواند را خدا از غیر که کس هر  

است درست :مسلم  

هستم تیمیه ابن پیروان از من بگويم ضمن در :مسلم  

است خوانده را خدا غیر چون چرا؟ است مشرك خطاب بن عمر سخن اين طبق خوب :عباس سید  



 کُنّا إِنّا اللّهُمَّ: فَقال عبدِالمُطَلّبِ، بن بالعَبّاسِ إستَسقَي قَحَطُوا إذَا کان الخطّاب بن عُمَرَ إنَّ»: گويد مي أنس

فَیُسْقَونَ: قالَ فَاسْقَنا، نَبِیِّنَا بِعَمِّ إِلیكَ نَتَوسَّلُ إِنَّا وَ فَتَسقِینَا، بِنَبیِّنا إِلَیكَ نَتَوسَّلُ » 

 باران طلب_ السالم علیه _پیامبر عموي عبدالمطلب، بن عباس  به خطاب بن عمر داد، مي رخ قحطي هرگاه

 مي نازل ما بر را خود رحمت باران و شديم مي متوسّل او به پیامبر حیات زمان در! خدايا: گفت مي و نمود مي

شدند مي سیراب و کني سیراب را ما ات شويم مي متوسّل تو پیامبر عموي به اکنون. فرمودي . 

5050 ح ،9 باب االستسقاء، کتاب ،212 ص ،5 ج البخاري، صحیح . 

عباس؟ يا گفت مي و گفت نمي اهلل يا چرا و خواند مي را او و کرده توسل عباس به عمر چرا کنم مي سوال  

ندارم کاري را سنت فعلي رهبران :مسلم  

بفرست برام بگیر شات مسلم جمله ان از ياسین استاد :عباس سید  

بود زنده او زيرا :مسلم  

دارد فرق بسیار مرده با زنده :مسلم  

دارد زيبايي اقوال تیمیه ابن اتباع مورد در ذهبي اينکه اضافه و داريم خبر بله بله :عباس سید  

نويسد مى وى به خطاب اى نامه در «تیمیّه ابن» عصر بلندآوازه دانشمند ذهبى : 

 أو العقل، خفیف مربوط، قعید إلّا أتباعك معظم فهل..  نحاللواإل للزندقه معرض فإنّه اتّبعك من! خیبه يا

 ففتّشهم تصدّقنى لم فإن الفهم، عديم صالح ناشف أو المکر، قوىّ واجم غريب أو الذهن، بلید کذّاب، عامىّ،

 أحاديث لیت يا الصحیحین، أحاديث واللّه بها تمدح ال بکیفیّه کالمك تمدح متى إلى...  بالعدل وزِنْهم

 أن لك آن أما واإلنکار، بالتأويل أو واإلهدار بالتضعیف علیها تغیر وقت کلّ فى بل منك، تسلم حیحینالص

 تذکر أنّك أذکر ما واللّه بلى الرحیل، قرب وقد السبعین عشر فى أنت أما وتُنیب؟ تتوب أن لك حان أما ترعوى؟

 عندى حالك هذا کان فإذا وعظى، إلى ىوتصغ قولى على تقبل أظنّك فما الموت، يذکر بمن تزدرى بل الموت،

 أنّ کما وفضالء وعقالء صلحاء فیهم واللّه وأعداؤك أعدائك، عند حالك فکیف الوادّ، المحبّ الشفوق وأنا

جهله کذبه فجره فیهم أولیاءك  



 پیروان عمده که است اين نه آيا. است گرفته قرار زندقه و کفر پرتگاه در کند، متابعت تو از کس هر! بیچار اي

 افراد که است اين نه يا هستند؟ بیگانه و کودن و دروغگو يا هستند؟ عقل سبك و گیر گوشه و مانده عقب تو،

 امتحان را خود پیروان نداري، قبول مرا سخن اگر هستند؟ شعور و فهم فاقد و الصالح ظاهر و خشك و مکار

 افراد دارند، دشمني و عداوت تو با که کساني یانم در! سوگند خدا به. بسنج را اينها عدالت، ترازوي با و کن

هستند...  و دروغگو و فاجر افراد تو، دوستان میان در چنانچه. هستند فاضل و خردمند و صالح . 

252: زفیل ابن ردّ الصقیل، السیف تکمله  

33ص بالتوحید، اإلعالن   

 اليشعرون قران قول به و شعور و فهم فاقد همچین ئ ذهبي منظر از هستند زنديق تیمیه ابن اتباع متاسفانه

شعورند بي هستند  

هست؟ خدا غیر يا هست خدا عباس کنم مي سوال خوب :عباس سید  

هست؟ اهلل دون من يا هست اهلل عباس  

مسلم بده جواب :عباس سید  

میکنند بحث من با دارند نفر هزاران :مسلم  

کند بحث نفر يك لطفا :مسلم  

بده جواب مسلم :عباس سید  

:عباس سید  

[Forwarded from عباس سید ] 

هست؟ خدا غیر يا هست خدا عباس کنم مي سوال خوب  

هست؟ اهلل دون من يا هست اهلل عباس  

مسلم بده جواب :عباس سید  



است اهلل بنده عباس :مسلم  

احسنتم :عباس سید  

است کافر بخواند را خدا غیر کسي فرموديد هم شما :عباس سید  

تاس کافر زنده چه و مرده چه بخواند را خدا از غیر که کس هر :مسلم  

است کفر خواندن خدا غیر بله :مسلم  

 طبق عمر و است کافر بخواند را خدا غیر کسي هر لذا خداست غیر عباس کرديد اقرار شما لذا :عباس سید

کنید؟ دفاع کفرش از کنید مي محبت شد کافر و خواند را خدا غیر بخاري صحیح  

خواند را زنده فرد او :مسلم  

گفت الوهاب عبد طورکه همان :عباس سید  

إجماعاً کفر الشفاعة همويسأل يدعوهم وسائط اللَّه وبین بینه جعل من:  گويد مي عبدالوهاب بن محمد .  

 اجماع به کند شفاعت طلب آنها از و بخواند را ها واسطه آن و دهد قرار واسطه خدايش و خود بین که کسي

است کافر فردي چنین مسلمین  .  

259 ، 12 ، 3 ص - 1 ج  و 921 ص - 5 ج المؤلفات مجموعة  

برادرم کرديد ثابت را عمر کفر شما متاسفانه  

میگذرد مرگش از سال 5900 که فردي نه :مسلم  

شده کافر بخواند هم را زنده فرد کسي داديد فتوا شما خخخخخخخخخخخخ :عباس سید  

است کافر زنده چه و مرده چه بخواند را خدا از غیر که کس هر  

:عباس سید  

[Forwarded from Muslim] 



است کافر زنده چه و مرده چه بخواند را خدا از غیر که کس هر  

:عباس سید  

[Forwarded from عباس سید ] 

 بخاري صحیح طبق عمر و است کافر بخواند را خدا غیر کسي هر لذا خداست غیر عباس کرديد اقرار شما لذا

کنید؟ دفاع کفرش از کنید مي محبت شد کافر و خواند را خدا غیر  

نیست دينمان اصول از عمر عزيز :مسلم  

:عباس سید  

[Forwarded from عباس سید ] 

هست؟ خدا غیر يا هست خدا عباس کنم مي سوال خوب  

هست؟ اهلل دون من يا هست اهلل عباس  

:عباس سید  

[Forwarded from Muslim] 

است اهلل بنده عباس  

:عباس سید  

[Forwarded from Muslim] 

است کافر زنده چه و مرده چه بخواند را خدا از غیر که کس هر  

:عباس سید  

[Forwarded from عباس یدس ] 



 بخاري صحیح طبق عمر و است کافر بخواند را خدا غیر کسي هر لذا خداست غیر عباس کرديد اقرار شما لذا

کنید؟ دفاع کفرش از کنید مي محبت شد کافر و خواند را خدا غیر  

اهلل فقط میگويیم :مسلم  

نیستیم پرست انسان ما :مسلم  

نیست هست شما دين اصول عمر ندارم کار اصال من :عباس سید  

کنید دفاع کفرش از کنید محبت هست کافر عمر شما فتواي طبق  

اينجا فرستاديد امشب رو کسي دب سنت اهل برادران :عباس سید  

کافیست برايمان اهلل کالم و اهلل سخن فقط ما :مسلم  

شد؟ باطل هم اهلل رسول االن اهلل رسول و خدا کالم گفتید مي شما شد جالب خوب :عباس سید  

نفهمید انقدر شما وااااااي :مسلم  

اهلل رسول و اهلل ما دين اساس :مسلم  

؟؟؟؟ است اهلل سخن از غیر اهلل رسول سخن مگر :مسلم  

 عمر حجیت و عمر سنت مورد در البته هست کافي شما براي کمي سخن ندارم کار من اقا حاج :اسعب سید

کرد اقامه خواهم ادله  

نیستم پرست عمر من :مسلم  

 به قائل ما شد کافر وقتي شما ثقاني خلیفه و است کافر عمر شما نظر طبق اينجاست من سوال :عباس سید

کافرند عمر و ابوبکر و نیستیم تفريق  

گیريد؟ مي کفار از را مذهبتان و دينتان شما چرا کنم مي سوال  

ندارم عمر به کاري :مسلم  



خدا غیر بله شما نظر طبق :عباس سید  

بذار میان در مکتب سني با را آن :مسلم  

مسلمانه؟ يا شده کافر عمر االن ساده سوال يك :عباس سید  

کني؟ دفاع هايش گاف از خواهي مي کرده بیچاره را شما مسلم امشب ارين :عباس سید  

شد خواهد اف دي پي حتما مناظره اين :عباس سید  

است عبدالوهاب بن محمد و تیمیه ابن توحیدي اعتقادات از دفاع من کار :مسلم  

داريد؟ مذهبي چه شما پس :عباس سید  

کرديد؟ خلق جديد مذهبي :عباس سید  

خخخخخخخ تیمیه ابن توحید اهلل سبحان :عباس سید  

برادر مسلمانان منظر از است الحاد و کفر به متهم خود که تیمیه ابن :عباس سید  

؟ است نظر مد تو توحید پس :مسلم  

اهلل پرستش يعني من توحید :مسلم  

گويد مى تیمیه ابن باره در است مذهب شافعى و سنت اهل علماء از که دمشقي حصني :عباس سید   

 األذهان، سیئي من شابههم ومن الرجال أشباه على لبس حرّان، نادقةز من مبتدع الزمان آخر في ظهر حتى

 عن وأغواهم اإليمان، أهل سبیل عن بتمويهه فصدّهم الشیطان، إمامه صنع کما غروراً، القول من لهم وزخرف

 تهبدع منوال وعلى يعمهون، الخطأ ظلمة في برزيّته فهم النیران، ومدرجة الطريق ثنیات إلى المستقیم الصراط

 يهرعون

 نیك رفتار و مردانگي و نمود، خواهد ظهور حرّان سرزمین کفار از گذاري بدعت شخص الزمان آخر در که اين تا

 شیطان مقتدايش و امام که کرد خواهد همان و آراست خواهد زيور به را دروغ سخنان و شد نخواهد ديده او در

 مستقیم راه از را آنها و شد خواهد مانع حقیقت به ترسيدس از را ايمان اهل هايش کاري فريب با و داد انجام



 سرگردان او تباه و زشت اعمال خاطر به آنان و. داد خواهد سوق آتش به و کشیده انحراف به و ساخته منحرف

گرديد خواهند بدبخت او هاي بدعت با و شده حیران و .     

512ص: الرسول عن الشبه دفع الدمشقي، الحصني الدين تقي  

گويد مى او باره در شوکانى: مانند کنند مى تمجید وى از سنت اهل علماى   

 حمله على وازدحموا ، بوفاته الناس أکثر علم وعدم المسافة بعد مع اللّه، إال يحصیهم ال عالم جنازته وحضر

 منامات له رؤيتو ، قبره على الصالة فاتته ممّن أمم علیه وصلّى کثیرة، ختمات قبره عند وختم ، به للتبرّك

موته وبعد حیاته في صالحة  

 وجود که طوالني بسیار مسافت وجود با و داشت شرکت نبود شمارش قابل که جمعیتي او جنازه  تشییع در

 جنازه تشییع در او به تبرك براي زيادي جمعیت اما بودند نکرده پیدا آگاهي او وفات از مردم از بسیاري و داشت

 نماز در بودند نتوانسته که کساني از بسیاري و. گرفت صورت فراواني قرآن ختم او قبر بر. بودند کرده شرکت او

 که شد ديده مرگش از بعد و حیات زمان در هايي خواب او براي و گذاردند نماز او قبر بر شوند حاضر او میت

داد  مي او بودن سرشت نیك بر داللت . 

511/5: الطالع البدر   

گويد مى کحالة رضا وعمر :  

 بدمشق وتوفّي ، الحصن في ولد محدّث، ، فقیه( الدين تقي) بالحصني المعروف ، الشافعي الدمشقي الحصني

اآلخرة جمادى في  

 حصن شهر در که است بوده محدث و فقیه شخصي( الدين تقي) حصني به معروف شافعي دمشقي حصني

است رفته دنیا از دمشق شهر در اآلخر جمادي ماه در و آمده دنیا به دمشق .   

31/ 9:  کحالة لعمر المؤلفین معجم  

گويد مى وهابي زرکلى و : 



 وله...  بها ووفاته.  دمشق أهل من ورع، فقیه،( : 'ه 223 ت)  الدمشقي الحصني بکر أبي الدين تقي اإلمام

وتمرّد شبّه من شبه ودفع ، الشافعیّة فقه في الغاية به شرح ، األخبار کفاية:  منها کثیرة تصانیف ". 

 جا همان در که بوده دمشق اهالي از و ورع با فقیه، شخصي هـ223 متوفاي دمشقي حصني الدين تقي امام

 کتاب شرح در االخبار کفايه آنها جمله از که است بوده فراواني تصنیفات و تالیفات داراي و...  است يافته وفات

باشد مي تمرّد و شبّه من شبه دفع کتاب و الشافعیه فقه في الغايه .   

:  الشوکاني(  ط)  بالظاهرية المؤلفین فهرس ، 2/  32 ، 5/  33 الناظرين بهجة: ترجمته راجع. 13/2: األعالم

 ، 123 ، 209 الظنون کشف:  خلیفة حاجي ، 523 ، 522:  3 الذهب شذرات:  العماد ابن ، 511:  5 الطالع البدر

135 ، 112 ، 5059 ، 5092 ، 5539 ، 5911 ، 5121 ، 5231 ، 5351 ، 2093 . 

بودن اهلل رسول تابع يعني من دين :مسلم  

گويي؟ مي چه شما است مشرك خود تیمیه ابن گويند مي سنت اهل :عباس سید  

نکردن طواف قبر دور به يعني من دين :مسلم  

 در نقل از پس(  وتمرد شبه من الشبه دفع) کتابشان در  شافعي «دمشقي حصني ابوبکر» امام :عباس سید

نويسند اومي مورد در تیمیة ابن از سخناني امده هم 931 صفحه : 

 قبل البلدان، من بلد وال األزمان، من زمن في إلیه رمز وال بل فاه، أحداً نسمع ولم األبدان، منه تقشعرّ شيء ذاه

 للتوصّل دعامة عنه اللّه رضي عمر قصّة الجامد، الجاهل الزنديق جعل وقد ـ وجلّ عزّ اللّه قاتله ـ حرّان زنديق

 وأنّ حیاته، في رتبته وحطّ والالحقین، السابقین وأکرم واآلخرين األوّلین بسیّد اإلزدراء في طويّته خبث إلي بها

محقّقة وزندقة بیقین کفر منه وذلك بموته، زال ذلك وغیر ورسالته وحرمته جاهه »  

 :ترجمه

 در کسي دهان از «تیمیّه ابن» حرّان زنديق از قبل سخن، اين لرزد، مي انسان بدن ،«تیمیّه ابن» سخن اين از

 را( عنه اهلل رضي)عمر حضرت داستان خشك، و نادان زنديق اين است، نیامده بیرون مکان یچه و زمان هیچ

( وسلم علیه اهلل صلي) اکرم رسول حضرت ساحت به اعتنايي بي در پاکش نا نیّت به رسیدن براي اي وسیله



 است شده مدعي و ،است آورده پايین دنیا در را حضرت آن منزلت و مقام اساس بي سخنان اين با و داده قرار

 نفاق و زندقه واقع در و کفر يقین به عقیده اين. است رفته بین از رحلت از پس بزرگوار آن رسالت و حرمت که

 است

هستند مشکل داراي توحید مسئله در تمام سنت اهل :مسلم  

نداريم کاري آنها با ما :مسلم  

است شما باطل عقايد نابودسازي کارمان ما :مسلم  

 و کند دفاع رعم تواند نمي کسي و شده کافر عمر وهابي اين فتواي طبق امروز اهلل الحمد خوب :عباس سید

ماندند مبهوت و مات ها سني  

کنیم کافر هم را خدا مسلم برادر اين منظر از خواهم مي که قضیه اين سر برويم حاال خوب :عباس سید  

مسلم؟ اي اماده :عباس سید  

ام اماده :مسلم  

است شرك و کفر خدا غیر خواندن دادي فتوا شما :عباس سید  

درسته :مسلم  

:عباس سید  

[Forwarded from Muslim] 

است کافر زنده چه و مرده چه بخواند را خدا از غیر که کس هر  

است کفر خواندن خدا غیر بله :مسلم  

درسته :مسلم  

 رسول به داده دستور را مردم که است مشرك و کافر شما منظر از خداوند ايا اينجاست لمسوا حاال :عباس سید

اهلل؟ يارسول بگويند اهلل يا جاي به و شوند متوسل اهلل  



11: نساء) «رَحِیماً تَوَّاباً اهللَ لَوَجَدُوا الرَّسُولُ لَهُمُ وَاسْتَغْفَرَ اهللَ فَاسْتَغْفَرُوا جاؤُكَ أَنْفُسَهُمْ ظَلَمُوا إِذْ أَنَّهُمْ لَوْ وَ ) 

 رجوع تو به و کرده توبه خدا به خود کردار از کردند ستم خود بر گناه به منافقان گروه که هنگامي اگر و

يافتند مي مهربان پذيرِ توبه را خدا حال اين در البته کرد مي استغفار آنها بر پیامبر و کردند مي . 

منافقه نکنه توسل پیامبر به کسي فرمايد مي خداوند ديگر اي ايه در جالبه :عباس سید  

  ﴾1﴿ مُّسْتَکْبِرُونَ وَهُم يَصُدُّونَ وَرَأَيْتَهُمْ رُؤُوسَهُمْ لَوَّوْا اللَّهِ رَسُولُ لَکُمْ يَسْتَغْفِرْ تَعَالَوْا لَهُمْ قِیلَ وَإِذَا

 را آنان و گردانند مى بر را خود سرهاى بخواهد آمرزش شما براى خدا پیامبر تا بیايید دشو گفته بديشان چون و

1) تابند برمى روى تکبرکنان که بینى مى ) 

است اهلل اذن به واسطه جا اين در :مسلم  

است؟ الشیطان کتاب و نیست اهلل کتاب قران يا شده؟ کافر اينجا خداوند ايا کنم مي سوال :عباس سید  

هست؟ اهلل يا هست اهلل غیر به توسل ايا اهلل باذن حاال احسنتم :عباس سید  

کرده تکفیر را غیر خواندن کلي حکم يك در اورديد که اياتي در شما :عباس سید  

:عباس سید  

[Forwarded from Muslim] 

501 يونس) «الظَّالِمِینَ مِّنَ إِذًا فَإِنَّكَ فَعَلْتَ فَإِن يَضُرُّكَ وَالَ يَنفَعُكَ الَ مَا اللّهِ دُونِ مِن تَدْعُ وَالَ » ). 

 ستمکاران از کنى، چنین اگر که! مخوان زيانى، نه و رساند مى تو به سودى نه که را چیزى ا،خد غیر و: يعني

بود خواهى ! 

:عباس سید  

[Forwarded from Muslim] 

39 حج) «لَهُ اجْتَمَعُوا وَلَوِ ذُبَابًا قُوايَخْلُ لَن اللَّهِ دُونِ مِن تَدْعُونَ الَّذِينَ إِنَّ لَهُ فَاسْتَمِعُوا مَثَلٌ ضُرِبَ النَّاسُ أَيُّهَا يَا ). 



 هرگز خوانید، مى خدا از غیر که را کسانى: دهید فرا گوش آن به است، شده زده مثلى! مردم اى: يعني

دهند هم دست به دست کار اين براى چند هر بیافرينند، مگسى توانند نمى . 

تخصیص؟ بدون و است داده کلي حکم يا نه؟ يا و باشه اهلل اذن به داده دستور شما ايات در ايا :عباس سید  

اهلل اهلل اهلل اهلل اهلل اهلل اهلل اهلل اهلل اهلل هلل :مسلم  

نمیکنم بحث پرست قبر تو با من  

را مکتبت و تو کند لعنت خدا  

 اهلل کفر براي دفاعي هیچج و نموده اعالم را خود شکست مناظره بین در وهابي برادر جا همین :عباس سید

ندارد تعالي و سبحان  

دانید؟ مي کافر هم را کرده تيپرس قبر که را عايشه شما ايا مسلم برادر خوب :عباس سید  

مَوْتِهِ بَعْدَ وسلم علیه اهلل صلى نَبِیَّهُ تَعَالَى اهلل أَکْرَمَ ما بَاب :عباس سید  

 قُحِطَ قال اللَّهِ عبد بن أَوْسُ جَوْزَاءِالْ أبو حدثنا النُّکْرِيُّ مَالِكٍ بن عَمْرُو ثنا زَيْدٍ بن سَعِیدُ ثنا النُّعْمَانِ أبو حدثنا -39

 إلى کووا منه فَاجْعَلُوا وسلم علیه اهلل صلى النبي قَبْرَ انْظُرُوا: فقالت عَائِشَةَ إلى فَشَکَوْا شَدِيدًا قَحْطًا الْمَدِينَةِ أَهْلُ

 حتى الْإِبِلُ وَسَمِنَتْ الْعُشْبُ نَبَتَ حتى مَطَرًا فَمُطِرْنَا فَفَعَلُوا قال سَقْفٌ السَّمَاءِ وَبَیْنَ بَیْنَهُ يَکُونَ لَا حتى السَّمَاءِ

الْفَتْقِ عَامَ فَسُمِّيَ الشَّحْمِ من تَفَتَّقَتْ . 

است داده حضرت آن وفات از بعد پیامبرش به خداوند که هايي کرامت باب  

: گفت عائشه کردند، کايتش عائشه به پس شدند؛ شديدي قحطي دچار مدينه مردم:  گويد مي اهلل عبد بن اوس

 آن قبر بین که طوري به بگشايید؛ آسمان سوي به آن از هايي پنجره و بیاوريد، رو( ص) خدا رسول قبر به

 که جايي تا باريد؛ فراواني باران پس ؛ دادند انجام را کار همین مردم: گويد راوي. نباشد سقفي آسمان و حضرت

 سال را سال آن که حدي به برداشتند، ترك چربي شدت از که شدند چاق قدر آن شترها و رويید گیاهان

نامیدند ترکیدن  . 



 دار چاپ ،39 حديث ،223ص ،5 ج موته، بعد آله و علیه اهلل صلي نبیه تعالي اهلل اکرم ما 51 باب -الدارمي سنن

والتوزيع للنشر المغني  

نويسد مي مورد همین در هم شافعي فسقا حسن :عباس سید   

( وسلم علیه اهلل صلى) بالنبي استغاثت عنها اهلل رضي عائشة السیدة بأن صحیح بإسناد أيضا صريح وهذا: قلت

إلیه أرشدتهم ما وفعلوا وافقوها هناك کانوا الذين الصحابة جمیع وکذا موته بعد .  

 خود از شخصا! عنها اهلل رضي عايشه سیده که صحیح مطلقا سند به و صريح است سخن،سخني اين:گويم مي

 نکرده مخالفت تنها نه-بودند آنجا در که نیز صحابه جمیع همچنین و کرده کمك طلب وفاتش از بعد خدا نبي

دادند انجام را بود داده دستور عايشه که آنچه و شده موافق عايشه قول با که-اند . 

22ص/االستغاثة بأدلة االغاثة  

http://lib.eshia.ir/51023/5/21 

شد کافر سنت اهل شد کافر عايشه شد کافر عمر شد کافر خدا حاال :عباس سید  

مسلم منظر از پیامبران کفر اثبات براي بريم حاال :عباس سید  

کنید نگاهي قران به شما مسلم اقا و :عباس سید  

يوسف سوره 33 ايه  

کن استغفار ما براي پدر اي ذنوبنا استغفرلنا ابانا يا گفتند و امدند خود پدر نزد يوسف برادران  

اهلل؟ يا نگفتن پدر يا جاي به يوسف حضرت فرزندان چرا کنم مي سوال  

ابانا يا نگويد ذنوبنا اغفرلنا اهلل يا بگويد من فرزندان  ودنمنفر قوبيع حضرت چرا  

نشده؟ متذکر را پسرانش کفر که بوده کافر هم يعقول حضرت ايا  

وهابیت منظر از ص اهلل رسول کفر ثابته؟ کي کفر ديگه :عباس سید  

 



 قرار واسطه را انبیا و شده متوسل خدا غیر به کرده سندي تصحیح الباني که ذيل روايت در پیامبر :عباس سید

است بنت فاطمه شفاعت براي داده  

 سفیان:  ثنا ، صالح بن روح:  ثنا ، زغبة بن حماد بن أحمد:  حدثنا:کند مي نقل چنین اين را روايتي طبراني

 أبي بن علي أم هاشم بن أسد بنت فاطمة ماتت لما:  قال ، مالك بن أنس عن ، األحول عاصم عن ، الثوري

 ، أمي بعد أمي کنت ، أمي يا:  اهلل رحمك:  فقال رأسها عند فجلس( : ص) اهلل رسول علیها دخل ، طالب

 أمر ثم ، اآلخرة والدار اهلل وجه بذلك تريدين وتطعمیني ، طیباً نفسك وتمنعین ، وتکسیني ، وتعرين وتشبعیني

 قمیصه( ص) اهلل رسول خلع ثم ، بیده( ص) اهلل رسول سکبه الکافور فیه الذي الماء بلغ فلما ، ثالثاً تغسل أن

 الخطاب بن وعمر ، األنصاري أيوب وأبا ، زيد بن أسامة( ص) اهلل رسول دعا ثم ، فوقه ببرد وکفنها إياه فألبسها

 فرغ فلما ، بیده ترابه وأخرج ، بیده( ص) اهلل رسول حفره اللحد بلغوا فلما قبرها فروافح يحفرون أسود وغالماً ،

 فاطمة ألمي إغفر ، يموت ال حي وهو ويمیت يحیي الذي اهلل:  قال ثم ، فیه فإضطجع( : ص) اهلل رسول دخل

الراحمین أرحم فإنك قبلي من الذين واألنبیاء نبیك بحق ، مدخلها علیها ووسع ، حجتها ولقنها ، أسد بنت .. 

 مبارك دست با را او لحد و شد قبر وارد اله و علیه اهلل صلي پیامبر رفتند دنیا از شد اسد بنت فاطمه که زماني

 به قبر درون در خود شدند، فارغ حفر کار از چون ريختند، بیرون خود  دست با را لحد خاك و کردند، حفر خود

 من، پروردگار بار. میرد  نمى ابدا که اوست و میراند  مى و کند  مى زنده که خداست: فرمودند و خوابیدند،  پشت

 وسیع او بر را قبر و بفرما، القاء او بزبان را او حجت و داده، قرار خود مغفرت مورد را اسد بنت فاطمه مادرم

هستى الراحمین ارحم تو اند،  آمده من از قبل که پیامبرانى و محمّد پیامبرت و ات  فرستاده بحق گردان . 

915 ص   21 ج  الکبیر المعجم  

بخوانید را باال روايت خوب رفقا :عباس سید   

 و خودش بین داده قرار واسطه را شوند نمي وهايت قول به و مردن که را خود از قبل انبیاي پیامبر :عباس سید

 خدايش

الراحمین أرحم فإنك قبلي من الذين واألنبیاء نبیك بحق  .. 

چیه بده قرار واسطه خودش و خدا بین که کسي مورد در الوهاب عبد نظر ببینیم حاال :عباس سید  



 کفر الشفاعة ويسألهم يدعوهم وسائط اللَّه وبین بینه جعل من:  گويد مي عبدالوهاب بن محمد :عباس سید

  .إجماعاً

 اجماع به کند شفاعت طلب آنها از و بخواند را ها واسطه آن و دهد قرار واسطه خدايش و خود بین که کسي

است کافر فردي چنین مسلمین  .  

259 ، 12 ، 3 ص - 1 ج  و 921 ص - 5 ج المؤلفات مجموعة  

ماند؟ مي مسلمان کي ديگه شد کافر که هم پیامبر اقااااااااااااااااااااااااااااااا :عباس سید  

چیست شدن وهابي شرط اصال که وهابیون سخن کنار بزاريد را اينها همه :عباس سید  

( النجدي البدعي شبه رد في الضالم وجالء االنام مصباح)کتابشان در( الحداد العلوي عبداهلل) عالمه :عباس سید

ويندگ مي بپیوندند عبدالوهاب ابن محمد پیروي و وهابیت دين به خواستند مي که کساني مورد در : 

 ماتا انهما والديك علي واشهد کافراً کنت انك نفسك علي اشهد له يقول دينه في يدخل أن رجل أراد اذا 

فقتله واال قبله بذالك شهد فأن هکذا و کفار انهم والفالني الفالني العالم علي واشهد کافرين   

 : ترجمه

 اي بوده کافر قبال که کني اقرار بايستي که ندمیگفت او به ، بپیوندد( وهابیت) او دين به میخواست کسي هرگاه

 هستند کافر هم عالم وفالن عالم فالن که بدهي شهادت و اند مرده کفر حال در هم پدرومادت که کني اقرار و

کشتند مي را او کرد نمي اقرار واگر پذيرفتند مي خود دين به را او میکرد را ها اقرار اين او ،اگر   

« 1 صفحه - العوام بها أضل التي النجدي البدعي شبه رد في الضالم وجالء االنام مصباح » 

کني تکفیر رو همه اينه شدن وهابي شرط اصال :عباس سید  

سنت اهل تا عايشه و وعمر اهلل رسول و انبیا تا کرد شروع خدا تکفیر از وهابي اين لذا  ����� 

راجعون الیه انا و هلل انا :اسعب سید  

 الهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم


