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 مقدمه

 تخریب در سعی همواره ، باشد می اخیر سالیان دروغین مدعیان از که بصری احمد
 یعمط و وفادار سربازی گفت شود می که دارد الهی اولیاء مقام تنقیص و شیعه عقاید
 هک میکند بیان شیطان زبان از که ص سوره 89 آیه در  ابلیس سخن که است ابلیس برای

 : 

تِكََ قَالََ  (82ص ) أَْجَمِعینََ ََلُْغِوَینَُّهمَْ فَبِِعزَّ

 .کرد خواهم گمراه را آنها همه قسم عزتت به: گفت شیطان: ترجمه
 

را سر مشق خود قرار داده است و سعی در گمراه کردن کل 

 دین داران اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان دارد. 

های او به  در این مقاله به نمونه هایی از توهین

 اشاره خواهیم کرد. لهی انبیاء ا

امید است که فریب خوردگان این جریان از خواب غفلت 

 بیدار شده و چشم به حقیقت بگشایند.

 

 .توهین به پیامبر)ص(1

 

 و کمال درجه باالترین دارای مسلمانان اعتقاد به که( ص) مصطفی محمد حضرت

 او  دیگر ای آیه در و( 107/ انبیاء) المینللع رحمة را او قرآن و. است برخوردار صفات

 .است کرده معرفی بشریت جهانی جامعه برای ( احزاب/21) الگو و اسوه بهترین را

 کتاب در چنانچه. میداند کبیره گناه فاعل و ظلمت دارای را او  خود کتب در بصری احمد 

 :که است شده نوشته است منحرف این کتاب ترین اصلی که خود متشابهات
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همانگونه که میینید حضرت ختم رسل را به گناه متهم  

 میسازد و جهل خود را به نمایش عموم میگذارد. 

 اند داده شرح کامال فتح مبارکه سوره 2و1 آیه با رابطه در بیت اهل که است حالی در این
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امیرالمومنین)علیه السالم((1  

ِبي  
َ
ِمیرِ اْلُمْؤِمِنیَن َعِلي ِ ْبنِ أ

َ
ماا َنَََلْت َعَل  لَ  َطاِلبٍ ع َقاَل:أ

خارَ ِلَیْغِفَر َلَك اَّللُا ما َتَقداَم ِمْن َذْنِبَك وَ  َرسُوِل اَّللِا ص
َ
  ما َتَ

َقاَل َیا َجْبَرِئیُل َما الذاْنُب اْلَماِضي َو الذاْنُب اْلَباِقي َقاَل 

ْن َیْغِفَرَها َلكَ.
َ
 1َجْبَرِئیُل ع َلْیسَ َلكَ َذْنٌب أ

امیرالمومنین)ع(: هنگامی که آیه ) لیغفر لک هللا ...( بر پیامبر 

ناز گردید پیامبر)ص( به جبرئیل فرمودند: ای جبرئیل آن گناهی 

که گذشت و گناهی که باقی ماند چیست؟ جبرئیل عرضه داشت : شما 

 گناهی را مرتکب نشده اید.

 419ص  تفسیر فرات الكوفي 

 ( : السالم علیه)صادق امام(2

ِ، بَیَّاعَِ َیِزیدََ ْبنَِ ُعَمرََ  َِ َعْبدَِ َِلَبِي قُْلتَُ :قَالََ السَّابِِري  َِ قَْولَُ ع اّللَّ َُ لَكََ ِفرََِلَیغَْ» ِكتَابِهَِ فِي اّللَّ  ما اّللَّ

رََ ما وََ ذَْنبِكََ ِمنَْ تَقَدَّمََ ََ لَِكنََّ وََ بِذَْنبَ  َهم َ  اَلَ وََ ذَْنبَ  ِمنَْ لَهَُ َكانََ َما: َقالََ «تَأَخَّ لَهَُ اّللَّ  عَتِهَِِشی ذُنُوبََ َحمَّ

 2.لَهَُ َغفََرَها ثُمََّ

 السالم لیهع صادق امام برای را... (  هللا لک لیغفر)  آیه  میگوید السابری بیاع یزید بن عمر

 ناهیگ انجام قصد و نشد مرتکب را گناهی پیامبر: فرمودند اسخپ در ایشان کردم قرائت

 .آمرزید را عیانششی گناه او واسطه به خداوند اما نکرد

 314    2ج    القمي تفسیر

(امام رضا)علیه السالم(:3  

 کرد  سوال آیه این با رابطه در ایشان از که مامون پاسخ در السالم علیه رضا امام
 :فرمودند

                                                
 ه.ق. 1410، 1هتران، چاپ:  -ايران  -جلد، وزارة الثقافة و اإلرشاد اإلسالمي، مؤسسة الطبع و النشر 1كوىف، فرات بن ابراهيم، تفسري فرات الكويف،   1
 ه.ش. 1363، 3قم، چاپ:  -ايران  -تاب جلد، دار الك2قمى، على بن ابراهيم، تفسري القمي،  2
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َضا قَالَ  ْندَ  أََحد   يَك نْ  لَمْ »(: السَّاَلم   َعلَْیهِّ ) الر ِّ كِّي عِّ ْشرِّ نْ  با  ذَنْ  أَْعَظمَ  َمكَّةَ  أَْهلِّ  م  ِّ  َرس ولِّ  مِّ  اّللَّ

مْ  ،(آلِّهِّ  وَ  َعلَْیهِّ  اّللَّ   َصلَّى) َنَّه  نْ  يَْعب د ونَ  َكان وا ِلِّ ِّ  د ونِّ  مِّ ائَة   اّللَّ ت ِّینَ  وَ  ثاََلثَمِّ افَ  َصنَما ، سِّ  لَمَّ

، َكلَِّمةِّ  إِّلَى بِّالدَّْعَوةِّ ( آلِّهِّ  وَ  َعلَْیهِّ  اّللَّ   َصلَّى) َجاَءه مْ  ْخاَلصِّ مْ  كَ ذَلِّ  َكب رَ  اْْلِّ  3َعظ م وَ  َعلَْیهِّ

 رپیامب از تر گناهکار کسی مکه در قريش مشرکین گمان به(: السالم علیه)رضا امام

 ايشان که هنگامی اما میپرستیدند متعال خداوند جای به را بت 360 آنها زيرا نبود( ص)

 .شد شمرده بزرگی گناه آنها نزد امر اين رفتند آنها سراغ به اسالم دعوت با

 82    5ج    القرآن تفسیر في البرهان

 سال 1400 دروغین مدعی اين اما باشد می شبهه اين به پاسخ در بیت اهل تفاسیر اينها
 عظیم پیامبر و میکند بازگو را اسالم دشمنان اشکاالت دوباره آيه اين نزول از بعد

 .میداند ظلمت در غرق و گناهکار را اسالم الشان

 راهیم )ع(:توهین به حضرت اب .2

 که هستیم آن شاهد بازم بلکه است کرده توهین( ص)رسل ختم حضرت به تنها نه اسماعیل احمد

 را ايشان خود نداشته عقل و جهل حسب بر و است کرده توهین نیز( ع)ابراهیم حضرت به حتی

کرده شرک به متهم  

.است  

  :مینويسد خود کتاب در که همانگونه

                                                
 ه.ق. 1415، 1قم، چاپ:  -ايران  -جلد، موسسة البعثة، قسم الدراسات اإلسالمية 5حبراىن، هاشم بن سليمان، الربهان يف تفسري القرآن،  3
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 خدای را بیت اهل او در( ص) ابراهیم حضرت میگوید احمد دیمیبین که همانگونه
 .گشت موحد سپس گرفت خود
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 : که اند فرموده حرف این به پاسخ در( ع)صادق امام که

َِ َعْبدَِ أَبُو ُسئِلََ وََ  ذَاهََ الََقََ َمنَْ اَلَ فَقَالََ َرب ِي هذا قَْوِلهَِ فِي أَْشَركََ َرب ِي هذا إِْبَراِهیمََ َقْولَِ َعنَْ ع اّللَّ
 4ِشْرك إِْبَراِهیمََ ِمنَْ َیُكنَْ لَمَْ وََ ُمْشِرٌك، فَُهوََ اْلیَْومََ

 شدند؟ مشرک ایشان آیا که شد سوال صادق امام از ابراهیم حضرت با رابطه در
 رکمش او خود ورزید شرک ابراهیم بگوید هرکس بلکه خیر،: فرموند پاسخ در حضرت

 .نزد سر شرکی ابراهیم از و است

 207    1ج    القمي تفسیر

 ثابت( السالم علیه)صادق امام مبارک زبان از احمد بودن مشرک روایت این طبق و
 .گشت

 

 (توهین به حضرت يونس)ع(: 3

 

 اشاره آن به قرآن در ایشان مبارک نام که است پیامبرانی جز السالم علیه یونس حضرت
 .است شده ردوا کریم قرآن در ایشان با رابطه در زیبایی های مدح و است شده

 : میفرماید قرآن در متعال خداوند چنانچه

 ( صافات/  139) اْلُمْرَسِلینََ لَِمنََ یُونُسََ َوإِنََّ

 .بود متعال خداوند فرستادگان و پیامبران از یونس قطعا و

 

ْلنَا َوُكاًلَ َولُوًطا َویُونُسََ َواْلیََسعََ َوإِْسَماِعیلََ  (انعام/86) اْلعَالَِمینََ َعلَى فَضَّ

 .دادیم برتری جهانیان تمامی بر را آنها همه لوط و یونس و الیسع و اسماعیل همانا و

 

 هگذاشت خود نداشته ادب از فراتر را پا احمد که هستیم آن شاهد ها مدح این وجود با اما
 .است زده تهمت نیز یونس حضرت به و است

                                                
 ه.ش. 1363، 3قم، چاپ:  -ايران  -جلد، دار الكتاب 2قمى، على بن ابراهيم، تفسري القمي،  4
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 و میداند یجهنم را یونس حضرت خود المتشابهات کتاب در بصریَاحمد چنانچه
 . است ردهک فوت کریم قرآن خالف بر نهنگ توسط بلعیدنش با ایشان که است معتقد
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 و ستا داده برتری جهانیان بر را او قرآن کسی که است معتقد او میبیند که همانگونه 
 . است جهنم در قیامت روز تا است داده شهادت او رسالت به

:نتیجه  

 به و  باشد می اسالم مقدسات به توهین حال در همواره احمد که شد ثابت مقاله این در
 .میگوید سخن قرآن و بیت اهل کالم مخالف علنا و صراحت

 .بخشند راهیی شیطان دام از و بیایند خود به او جاهل اتباع که روزی امید به

 

 الرافضی سید سجاد الموسوی                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 نقد در جهانی بخش المنقذالعالمیَنجات جهانی مجموعه
 دروغین مدعیان
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