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 تر ابوطالبود از کوه سنگینکه ایمانت ب

 تو آن دریای نور استی که پروردی به دامانت

 همانند امیرالمؤمنین گوهر ابوطالب

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

« حبل المتین»برنامه زنده «. شبکه جهانی والیت»سالم و درود و ارادت به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند 

 شود.یم حضور شما میاز این شبکه تقد



الی روزی که پشت سر گذاشتیم سالروز شهادت غریبانه و مظلومانه هفتمین امام همام شیعیان باب الحوائج 

هللا حضرت امام کاظم )علیه السالم( پدر نازنین امام علی بن موسی الرضا )علیه السالم( و حضرت فاطمه 

 معصومه )سالم هللا علیها( بود.

گاه آقاجانمان حضرت صاحب الزمان )ارواحنا له الفداه(، ولی نعمتمان آقا علی بن موسی عرض تسلیت به پیش

 الرضا )علیه السالم( و کریمه اهلبیت حضرت فاطمه معصومه )سالم هللا علیها( داریم.

که خداوند متعال زیارت بامعرفت این امام عزیز را در کاظمین نصیب تک تک شما دوستان خوب  شاءهللاان

 ده بفرماید.بینن

زنی خودشان را جات عزاداری و زنجیرزنی و سینهحال و هوای شهر مقدس قم هم امروز خیلی ویژه بود؛ دسته

 رساندند تا در حرم عزاداری داشته باشند.جهت سرسالمتی به محضر کریمه اهلبیت می

نقلی شب وفات  امشب یک مناسبت دیگر هم داریم؛ امشب شب بیست و ششم ماه رجب المرجب است و به

غریبانه و مظلومانه پدر نازنین امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( حضرت ابوطالب مؤمن قریش، کفیل پیامبر و 

 شخصیت بزرگ جهان اسالم بود.

این وفات مظلومانه و غریبانه را به پیشگاه آقاجانمان حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( و همه شما 

 به اهلبیت )علیهم السالم( عرض تسلیت و تعزیت داریم.شیفتگان و ارادتمندان 

های ارتباطی را مالحظه بفرمایید و برای ما پیام بدهید. شما از طریق شویم که شما راهخیلی خوشحال می

 توانید برای ما پیام بفرستید.می« 30001203»سامانه پیام کوتاه 

توانید از طریق فضای مجازی که با این شماره می همچنین شماره تلفن همراهی برای شما زیرنویس شده است

 های خود را برای ما بفرستید.های واتس آپ، تلگرام و وایبر با ما در ارتباط باشید و پیامبا برنامه



 توانید به صورت ویژه عشق و ارادت و محبتتان را به حضرت ابوطالب )علیه السالم( نشان بدهید.شما امشب می

ؤمنین هستید و اگر دلتان لبریز از عشق و ارادت و محبت موال هست، امشب باید به خاطر اگر عاشق امیرالم

 جایگاه امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( و جایگاه ویژه حضرت ابوطالب امشب به صورت ویژه احترام کنیم.

امشب قرار است اتفاقی  های شما را در طول برنامه بخوانیم.امشب به صورت ویژه برای ما پیام بدهید تا ما پیام

در محضر استاد « حبل المتین»ها در برنامه زنده دانید یکشنبه شبکه می طورهماندر برنامه ما بیفتد؛ 

 بزرگوارمان حضرت آیت هللا دکتر حسینی قزوینی هستیم.

ودیو های گذشته تفاوتی دارد. بنده در شهر مقدس قم در استامشب هم در محضر ایشان هستیم، اما با شب

ن در یک مکان مقدس و و استاد عزیز و بزرگوارماهستم « حبل المتین»و برنامه زنده « شبکه جهانی والیت»

 . حدس بزنید ایشان امشب کجا هستند؟!نورانی هستند

شود در آنجا بود و آنجا قدم جایی که امشب می ینبهترکنم امشب شب وفات حضرت ابوطالب است؛ فکر می

 حرم حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( است. گذاشت ایوان نجف و

استادمان حضرت آیت هللا دکتر حسینی قزوینی امشب توفیق دارند در نجف هستند و از صحن حضرت صدیقه 

طاهره فاطمه زهرا )سالم هللا علیها( واقع در حرم مطهر امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( با ما ارتباط برقرار 

 کنند.می

است که حضرت استاد از حضرت ابوطالب در کنار فرزندشان حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه(  امشب قرار

های خودتان را برای ما . پیامشودیمحال و هوای دلتان عوض  قطعا  شما از این طریق هم برای ما سخن بگویند. 

 برسانید تا ما هم استفاده کنیم.



، به مناسبت شهادت حضرت موسی بن جعفر )علیه السالم( و کنممحضر استاد بزرگوارمان سالم عرض می

همچنین وفات حضرت ابوطالب خدمت شما عرض تسلیت و تسلیت دارم. حضرت استاد خوشا به حال شما که 

 در کنار امیرالمؤمنین هستید:

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

رکجای این کره خاکی بیننده این برنامه بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در ه

 کنم.ترین سالمم را تقدیم میهستند، از کنار قبر مطهر ملک پاسبان امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( خالصانه

به مناسبت شهادت مظلومانه امام موسی کاظم )علیه السالم( و همچنین وفات مظلومانه و غریبانه حضرت 

 فرستم.مؤمنین )سالم هللا علیه( به همه عزیزان درود میابوطالب پدر بزرگوار امیرال

فرج موالی ما حضرت بقیة هللا دهم به آبروی حضرت ابوطالب و امام موسی کاظم )علیه السالم( خدا را قسم می

األعظم را نزدیک نموده و همه ما و شما گرامیان را از یاران خاص و از سربازان فداکار و از شهدای رکابش قرار 

 .شاءهللااندهد؛ ب

ترین خدمت را به رسول گرامی اسالم )صلی هللا امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( و پدر بزرگوارش که خالصانه

های ابوطالب و أم المؤمنین حضرت خدیجه ها و حمایتاگر کمکسلم( در آغاز رسالت انجام دادند. علیه و آله و 

 شد.سرنوشت رسالت به کجا منتهی می کبری )سالم هللا علیها( نبود، معلوم نبود

کنیم. بنده به نیابت از همه بینندگان عزیز خدمت حضرت امیرالمؤمنین ما در جوار این بزرگوار برای شما دعا می

 )سالم هللا علیه( سالمی عرض کردم. بنده همچنین سالمی ویژه به نیابت از همه والیت یاوران عزیز داشتم.



که در طول عمرم به من چند توفیق ویژه عطا کرده است. در زمان صدام لعین شب خداوند متعال را شاکرم 

میالد امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( در حرم موال بودم، همچنین یک یا دو بار هم در شب سیزدهم رجب کنار 

 بیت هللا الحرام بودم.

زند بزرگوارش حضرت امیرالمؤمنین امشب هم که شب وفات حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( است، در کنار فر

 )سالم هللا علیه( دعاگوی همه شما بینندگان عزیز و گرامی هستم.

 من در خدمت آقای اسماعیلی عزیز هستم، اگر سؤال خاصی در رابطه با حضرت ابوطالب دارند مطرح کنند.

اه حضرت ولی عصر )ارواحنا له ما نسبت به دو بزرگوار به پیشگاه مقدس امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( و پیشگ

 طلبیم که نتوانستیم حق مطلب را ادا کنیم.الفداه( پوزش می

ترین زمان رسالت و در یکی از این بزرگواران حضرت خدیجه کبری )سالم هللا علیها( أم المؤمنین که در بحرانی

نار آن بزرگوار و حامی ایشان ترین روزهای زندگی رسول گرامی اسالم )صلی هللا علیه و آله و سلم( در کسخت

 بودند.

شخصیت بزرگوار دیگری که بزرگ حامی رسول گرامی اسالم )صلی هللا علیه و آله و سلم( و بزرگ خادم رسالت 

بودند، حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( بود. حضرت ابوطالب تمام زندگیش و تمام آبرویش را برای دفاع از 

 لیه و آله و سلم( تقدیم کرد.رسول گرامی اسالم )صلی هللا ع

ما نتوانستیم نسبت به این دو بزرگوار حق مطلب را ادا کنیم، اما امشب خدمت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( 

 کنیم:عرض می

پذیرند. اگر ما نسبت به کریمان عذر را می معموال  "یا أبا الحسن یا علی بن أبی طالب العذر عند الکرام مقبول. 

 "ارتان کوتاهی کردیم، عذر ما را امشب بپذیرید.پدر بزرگو



باید به اندازه توان خودمان نسبت به پدر بزرگوار توانیم امشب هم حق مطلب را ادا کنیم، اما گرچه ما نمی

 امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( و مظلومیت آن بزرگوار با تمام دنیا سخن بگوییم.

ین )سالم هللا علیه(، همسر بزرگوار ایشان حضرت فاطمه زهرا )سالم ما امشب باید صدای مظلومیت امیرالمؤمن

 هللا علیها( و پدر گرامیشان حضرت ابوطالب )علیه السالم( را به اقصی نقاط جهان اعالم کنیم.

 آقای اسماعیلی من در خدمت حضرتعالی هستم، اگر سؤالی دارید مطرح بفرمایید.

 مجری:

کنم. ما امشب برنامه زنده حبل المتین را تنها به حضرت و تشکر میحضرت استاد از شما خیلی ممنونم 

 ابوطالب )سالم هللا علیه( اختصاص خواهیم داد.

دهید که در شأن و منزلت این شخصیت هایی میکنیم و حضرتعالی هم پاسخبنده سؤاالتی مطرح می شاءهللاان

خوشحال هستیم که بتوانیم به ت کاسته شود. لومیت و غربت آن حضربزرگوار باشد تا حداقل مقداری از مظ

 این کار را انجام دهیم.« شبکه جهانی والیت»عنوان شیعیان و محبان آن حضرت در 

بنده از دوستان بیننده خواهشی دارم و بعد از آن در خدمت استاد عزیز خواهیم بود. عزیزان دل من و بینندگان 

مال و جنوب و شرق و غرب و مرکز قرار دارید و هرجای این اگر در ایران هستید و ش« شبکه جهانی والیت»

 عالم هستید بیایید تا امشب کاری انجام دهیم.

همین اآلن یک ذکر، یک صفحه قرآن، دو رکعت نماز، صدقه و هر کار دیگری که از دستمان ساخته است و ثواب 

 آن را به روح پاک و مطهر حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( هدیه کنید.

دهید ثواب آن به خاطر وجود نازنین آقا جانمان امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( امشب هر عمل خیری انجام می

 به حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( هدیه کنید. تماما  را 



د کنم در طول برنامه بخوانم. به ما بگوییهای شما هستم، به ما پیام بدهید و بنده هم سعی میبنده منتظر پیام

 دهید.دهید و ثواب آن را به روح حضرت ابوطالب هدیه میچه عمل خیری هرچند کوچک و کوتاه انجام می

خواهید انجام می، یک صدقه، یک صلوات یا هر عمل خیری که م یک ذکر، یک دعا، یک صفحه قرآنعرض کرد

کنیم. برای ما پیام بدهید م میکنیم و ثواب آن را به محضر حضرت ابوطالب تقدیهمگی نیت میبدهید بسم هللا. 

 کند.تا ببینیم اولین چراغ را چه عزیزی برای ما روشن می

دانند یکی از دالیل غربت و مظلومیت حضرت که حضرتعالی و بینندگان عزیز می طورهمانحضرت استاد 

 ابوطالب )سالم هللا علیه( به جهت این است که پدر امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( است.

غربت و مظلومیت آن بزرگوار از این جهت بیشتر است و دشمنان سعی کردند بیشتر به شخصیت نورانی و 

 ملکوتی آن بزرگوار هجمه وارد کنند.

کنیم و نام این که وقتی ما تفسیر میکنند، درحالیوهابیت در مورد ایمان حضرت ابوطالب شبهاتی مطرح می

 کنیم.یش از ایشان خطاب میبریم به عنوان مؤمن قربزرگوار را می

کنند مبنی بر اینکه ایشان به رسول گرامی اسالم )صلی هللا علیه و آله و سلم( برخی از وهابیت شبهه ایجاد می

 به این مباحث بپردازید تا سؤاالت بعدی را هم عرض کنم. شاءهللاانایمان نیاورد و مسلمان از دنیا نرفت. 

 لب )سالم هللا علیه(شبهاتی پیرامون کفر حضرت ابوطا

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

 الصلوة و هللا الحمد معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن هللا بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 هللا لقاء یوم الی هللا اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و هللا بقیة موالنا علی سیما ال هللا آل آله علی و هللا رسول علی

 النصیر نعم و المولی نعم الوکیل نعم و هللا حسبنا بالعباد بصیر هللا ان هللا الی امری افوض



طلبم که برنامه بنده قبل از آنکه پاسخ عزیزم آقای اسماعیلی را عرض کنم، از همه بینندگان پوزش می

 ه( شروع شد.ما امشب با تأخیر از حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علی

ساعت تأخیر در پرواز از فرودگاه امام خمینی داشتیم.  5یکی از دالیل تأخیر در پخش برنامه این بود که ما 

زائر حرم حضرت  هایلیونماست؛ نجف اشرف پذیرای  وفات حضرت ابوطالب و فرداشب مبعثامشب شب 

 امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( است.

سنت معتقد هستند که شب بعثت رسول گرامی اسالم حضرت امیرالمؤمنین عزیزان عرب ما شیعه و اهل 

 کند.کند، کرامت نمایی مینمایی می)سالم هللا علیه( معجزه 

های ها و افرادی که بیماریدست بریدند، سرطانی هاآنپاسخ منفی دادند و از عالج  هاآنافرادی که پزشکان به 

آورند و فردا صبح در کنار حرم مطهر امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( میالعالج و مادرزاد دارند را شب مبعث 

 گردانند.صحیح و سالم به منازل برمی

ما اآلن تصمیم داشتیم از کنار ضریح مطهر امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( برنامه را اجرا کنیم، اما به قدری 

زائر را  هایلیونمه زهرا )سالم هللا علیها( که ازدحام جمعیت بود که مجبور شدیم از گوشه صحن حضرت فاطم

دوستان بیننده تصویر و صدای ما را از صحن مطهر حضرت فاطمه کنیم. دهد برنامه را اجرا میمی در خود جای

 شنوند.زهرا )سالم هللا علیها( می

قیمانده نسل بنی امیه و باید عرض کنم که وهابیت این بادر رابطه با سؤال عزیزم جناب آقای اسماعیلی بزرگوار 

برند تا فضایل حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( را شجره ملعونه در قرآن تمامی تالش خود را به کار می

 انکار و تضعیف کنند و یا زیر سؤال ببرند.

 «:ذهبی»به قول 



 «باطل انه القلب شهدی»

 دهد که این مطالب باطل است.قلب این افراد گواهی می

 دار: النشر دار ،یالذهب أحمد بن محمد نیالد شمس :المؤلف اسم الرجال، نقد یف االعتدال زانیم

 أحمد عادل خیوالش معوض محمد یعل خیالش: قیتحق ،یاألول: الطبعة ،1995 - روتیب - ةیالعلم تبکال

 293، ح 213، ص 1عبدالموجود، ج 

ام سخنانشان مبتنی بر اساس هوا و هوس و عاجز هستند، زیرا تموهابیت از اشکال گرفتن سندی و داللی 

 ( است.علیهم السالمبغض و عداوت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( و اهلبیت عصمت و طهارت )

ست، در این فردی که سراپای وجودش را بغض امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( فرا گرفته ا« ابن تیمیه حرانی»

رسد، زمانی که به ایمان حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( می 351جلد چهارم صفحه « منهاج السنة»کتاب 

 گوید:می

عموی پیغمبر اکرم با اینکه ایمانش قطعی و اسالمش متواتر است « عباس»"شیعیان تالش دارند تا نسبت به 

بودن او ابوطالب که کافر از دنیا رفته است و کفر و جهنمی . به کننداحترامی نسبت به او جسارت و اهانت و بی

 کنند."گذارند و برای او مدح و منقبت برگزار میاجماعی است، احترام می

زمانی  54صفحه « الرسائل الشخصیة»در مجموعه مؤلفات خود کتاب « محمد بن عبدالوهاب»همچنین آقای 

ال إله إال »و "پیغمبر اکرم بارها گفت که ای عمگوید: رسد، میالم هللا علیه( میکه به ایمان حضرت ابوطالب )س

بگو تا برای تو استغفار کنم، اما ابوطالب خودداری و ممانعت کرد و هرگز به خداوند  «محمد رسول هللا»و  «هللا

 عالم و رسالت نبی گرامی اسالم ایمان نیاورد."



اشعاری را در  61خود جلد چهارم صفحه « مجموعه مؤلفات»در « محمد بن عبدالوهاب»جالب اینجاست که 

 کند:نقل می« محمد بن قدامهابو »حضرت ابوطالب از  ایمان

 «الکتب   اّول فی ُخط   یکموس نبیا رسوال   فی الکتاب محّمدا   وجدنا باّنا»

 ما در کتب آسمانی محمد را پیغمبری راستین همانند حضرت موسی یافتیم.

 قیطر فإن وأسلموا. ندا   لله تجعلوا فال میمر ابن حیوالمس یلموس را  یوز محمدا   أن الناس ارَ یخ َتَعّلم»

 «بمظلم سیل الحق

ها رسول اکرم هست. او از یادگاران و از سلسله پیامبران بدانید و آگاه باشید و یاد بگیرید بهترین انسان

 حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی است.

با همه این احواالت ننگ داشت بر گوید: با اینکه تمام این اشعار را ابوطالب سروده است، اما او در ادامه می

 علیه و آله و سلم( ایمان بیاورد!!! اینکه بر پیغمبر اکرم )صلی هللا

 گوید که ابوطالب به صراحت گفت:گویم و خودتان داوری کنید. او میعزیزان شما قضاوت کنید، من چیزی نمی

 «الکتب   اّول فی ُخط   یکموس نبیا رسوال   فی الکتاب محّمدا   وجدنا باّنا»

 ما حضرت محمد را همانند حضرت موسی از پیامبران یافتیم.

 گوید:او در ادامه می

 «العار خشية بذلك يدين أن أبى ولكّنه»

وحی نازل شده است، شیاطین بر او وحی آوردند یا از قلب حضرت « محمد بن عبدالوهاب»بر آیا دانم من نمی

 ابوطالب آگاهی داشته است.



به تعبیر رسول گرامی اسالم قلب حضرت ابوطالب را شکافته است و فهمیده « دالوهابمحمد بن عب»شاید 

و هرگز به  لقه زبان بوده استاشعاری که ایشان در رابطه با نبوت رسول اکرم گفته از صمیم قلب نبوده، بلکه لق

 !!رسالت ایمان نیاورده است

و دیگران در رابطه با حضرت ابوطالب  «محمد بن عبدالوهاب»این مطالب در حقیقت بخشی از سخنان 

سخنان بیهوده و « ناصرالدین غفاری»و « دهلوی»، آقای «دکتر سالوس»باشد. البته افراد دیگری از جمله می

 ای در این زمینه دارند.یاوه

در رابطه با عدم ایمان و کفر حضرت ابوطالب و اینکه ایشان در داخل جهنم « آل شیخ»و « بن باز»همچنین 

 عذب است سخنانی دارند.م

هللا تبارک و تعالی است و اولین کسی که شاکی و  ،و حضرت ابوطالب هاآندر روز قیامت داور میان  شاءهللاان

 مدعی است، امیرالمؤمنین و پدر بزرگوارش حضرت ابوطالب )سالم هللا علیهما( هستند.

 مجری:

است. من در استودیوی « حبل المتین»امه زنده حضرت استاد از شما تشکرم. دوستان خوب بیننده این برن

در شهر مقدس قم و استاد عزیز و بزرگوارمان حضرت آیت هللا دکتر حسینی قزوینی در « شبکه جهانی والیت»

 نجف اشرف هستند.

ه استاد در صحن و سرای حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( و صحن مطهر حضرت صدیقه طاهره فاطم

 کنیم. علیها( هستند و داریم در مورد شخصیت حضرت ابوطالب صحبت میزهرا )سالم هللا



ما از شما خواستیم یک عمل خیر و شایسته همانند یک ذکر، یک دعا، یک صدقه و یک صلوات به روح پاک 

وجود نازنین حضرت ابوطالب پدر بزرگوار و نازنین وجود حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( هدیه کنید. از 

 طف و عنایت شما ممنونم.ل

 های بینندگان برنامه:بخشی از پیامک

 دهند.آقای شریفی از ماسال گفتند صدقه می

 برخی از عزیزان هم التماس دعا و برخی دیگر تسلیت گفتند.

 آقا میالد از کردستان برای ما پیام فرستادند.

 خانواده جاللی از سرد رود برای ما پیام فرستادند.

 ازمندی از شیراز برای ما پیام فرستادند.آقای یاور نی

 دهند.آقا مرصاد دوستی یازده ساله گفتند صدقه می

 آقا غالمرضا از کرج صد صلوات به روح حضرت ابوطالب هدیه کردند.

 فرستیم.آقای غالمی از اصفهان گفتند: ما هزار صلوات بر حضرت ابوطالب می

 کنم.را به روح حضرت ابوطالب هدیه میآقا مهدی از مشهد گفتند: من نماز شب امشبم 

 آقای حسین رضایی پیام فرستادند و تشکر کردند و تسلیت گفتند.

 کنم.صلوات هدیه می 500دهم و هم آقای رنجبری از بندرعباس گفتند: برای حضرت ابوطالب هم صدقه می

 .فرستمهدیه به روح حضرت ابوطالب هزار صلوات میآقا سعید از زاهدان گفتند: 



پور از کرج گفتند: از امشب هرشب بعد از نماز مغرب و عشاء یک زیارت عاشورا به حضرت ابوطالب آقای قلی

 کنم.هدیه می

 .اندفرستخانم خادمی هم به حضرت ابوطالب سالم و درود 

یه( و صلوات به حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا عل 120جان گفتند: من دو رکعت نماز و آقای نوروزی از سیری

 کنم.پدر بزرگوارشان هدیه می

 آقا باقر عزیزمان از تهران صد صلوات به حضرت ابوطالب هدیه کردند.

آیه از قرآن کریم برای شادی دل حضرت صاحب  100آقا حامد از شهرری گفتند: من قبل از شروع برنامه شما 

ل حضرت ابوطالب و حضرت الزمان )عجل هللا تعالی فرجه الشریف( خواندم و اآلن هم برای شادی د

 خوانم.امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( صد آیه دیگر می

 سالم فرستادند و تسلیت گفتند و از حضرت استاد قزوینی التماس دعا داشتند.خانواده متولی هم 

یه آقای ابراهیم هللا وردی از شمیرانات گفتند: یک سوره از قرآن کریم و یک صد صلوات به حضرت ابوطالب هد

 کنم.می

 آقای حسینی صد صلوات همراه با )و عجل فرجهم( به حضرت ابوطالب هدیه کردند.

فرمایید. دل من شاد شد و مطمئن باشید که دل حضرت امیرالمؤمنین )سالم بزرگواری می واقعا  خیلی ممنونم، 

ت به روح حضرت ابوطالب هللا علیه( هم از این کار شما شاد است که چقدر امشب ثواب و هدیه و خیرات و برکا

 هدیه کردید.

 آقا علی رضا از آستارا صد بار سوره توحید هدیه کردند.



صلوات به این بزرگوار هدیه  200آقای عسکری از تهران گفتند: من زیارت عاشورا و قرآن کریم خواندم و اآلن هم 

 کنم و به مادرم هم سفارش کردم ثواب نماز شب خود را هدیه کنند.می

 شما مادر بزرگوار عاقبت بخیر شوید.الهی 

 آقای عباس پاشایی عزیز اهل سنت ما از دیوان دره کردستان سالم فرستادند و تشکر کردند.

 جوانی از تبریز که پشت کنکور هستند و امتحان دارند از حاج آقا خواستند که برایشان دعا کنند.

ک تسبیح سوره توحید را به روح حضرت ابوطالب آقای حسین رضایی از اردبیل گفتند: یک تسبیح صلوات و ی

 کنم.هدیه می

بازهم ما منتظر هستیم تا ببینیم اگر عاشق حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( هستید، امشب چکار 

کنید!! عزیزان دلم باورکنید صلوات فرستادن و ذکر گفتن و قرآن خواندن یا زیارت عاشورا خواندن و هدیه می

 برد.ر نازنینی که مظلوم است وقت زیادی نمیکردن به پد

حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( خیلی مظلوم و غریب هستند و مطمئن باشید به این واسطه حضرت 

 شود.گیرد و دلشان از کارهای شما شاد میامیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( امشب دستتان را می

کنم که های بعدی بخوانم. حضرت استاد عذرخواهی میدر بخش دهم بازهمبازهم پیام بفرستید، بنده قول می

 خوانم.های عزیزان بیننده را میگاهی اوقات در میان گفتگو پیام

کنند. بنده از محضر آید، زیرا مردم دارند نسبت به حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( بزرگواری میدلم نمی واقعا  

خوانم. بعد از آن در خدمت شما هستیم و از فرمایشات شما ها را میپیام این هافاصلهگیرم و در شما اجازه می

 استفاده خواهیم کرد.



استاد بفرمایید علمای بزرگ شیعه که همیشه مدافع حریم امامت و والیت بودند، در مورد وجود نازنین حضرت 

 ابوطالب چه مطالبی فرمودند؟!

 هللا علیه( )سالم حضرت ابوطالب ایمان ازعلمای شیعه  دفاع

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

من هم از همه عزیزانی که پیامک فرستادند و عشق و عالقه خودشان را نسبت به حضرت ابوطالب 

 کنم.)سالم هللا علیه( اظهار داشتند، به نوبه خودم تشکر می

شوم و به نیابت علیه( مشرف می بعد از اتمام این برنامه به حرم حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا شاءهللاانبنده 

از تمام کسانی که امشب روح پاک حضرت ابوطالب )سالم هللا علیها( با هدایای خودشان خوشنود کردند، 

بنده همچنین عالوه بر اینکه نائب الزیاره این عزیزان هستم، برای برآورده شدن کنم. را زیارت میحضرت 

 حاجاتشان هم دعا خواهم کرد.

عالمه »اینکه نظر علمای شیعه نسبت به حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( چیست، باید بگویم که  در رابطه با

رسد، زمانی که به حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( می 138صفحه  35جلد « بحاراالنوار»در کتاب « مجلسی

 نویسد:می

 «ص یبالنب آمن قد أنه و إسالمه یعل عةیالش أجمعت قد و»

مامه اجماع دارند بر اینکه حضرت ابوطالب مسلمان از دنیا رفت و به رسول گرامی اسالم شیعیان به ت

 )صلی هللا علیه و آله و سلم( هم ایمان آورده است.

 «قط صنما عبدی لم و»

 حضرت ابوطالب هرگز بت نپرستیده است.



 «ع میإبراه اءیأوص من انک بل»

 ده است.بلکه از اوصیاء حضرت ابراهیم )علیه السالم( بو

 کند:نقل می« ابن اثیر جزری»سپس از 

 «ع تیالب أهل عند طالب یأب و العباس و حمزة ریغ ص یالنب أعمام من أسلم ما و»

 از میان عموهای پیغمبر اکرم غیر از حمزه و عباس و ابوطالب کسی دیگر ایمان نیاورد.

ایمان  ایشان( بود که بر هللا علیه و آلهاکرم )صلی  مضمون حرف ایشان این است که تنها همین سه عموی رسول

 نقل شده است:« مرحوم طبرسی )رضوان هللا تعالی علیه(»آوردند. همچنین از 

 «طالب یأب مانیإ یعل ع تیالب أهل إجماع ثبت قد»

 اهلبیت )علیهم السالم( اجماع دارند بر اینکه حضرت ابوطالب ایمان آورده است.

 «نیلالثق أحد ألنهم حجة إجماعهم و»

 اجماع اهلبیت هم حجت است، زیرا اهلبیت )علیهم السالم( یکی از دو ثقلین هستند.

، 35، ج محققان از یجمع: مصحح/  ، محققیتق محمد بن باقر محمد ،یمجلس: سندهیاألنوار، نو بحار

 84، ح 138ص 

 این در حالی است که رسول گرامی اسالم )صلی هللا علیه و آله و سلم( فرمودند:

َقلَ  مُ یکف   کَتار   ین  إ  » ْتَرت   وَ  َجل   وَ  َعز   الل ه   َتاَب ک ن  یالث  نْ  َفَتان  یاْلَخل   ُهَما وَ  َأاَل  یت  یبَ  َأْهلَ  یع   لَنْ  وَ  یبَْعد   م 

َقای َدای یَحت   ْفَتر   «اْلَحْوَض  یَعلَ  ر 



شوند ز از هم جدا نمیکنم که بعد از من به قرآن و اهلبیتم تمسک کنید، زیرا این دو هرگمن توصیه می

 تا نزد حوض کوثر بر من وارد شوند.

 15، ح 415، ص یعل بن محمد ه،یبابو ابن: سندهی، نویاألمال

 کنم. اگر سؤال دیگری دارید بنده در خدمت شما هستم.آقای اسماعیلی بنده به همین اندازه اکتفا می

 مجری:

خواهیم ببینیم علمای اهل ا را پاسخ بدهید. حال میسؤاالت مفرمایید به صورت مختصر و مفید بزرگواری می

( ایمان اسالم )صلی هللا علیه و آلهسنت نسبت به اینکه حضرت ابوطالب با ایمان از دنیا رفتند و به رسول گرامی 

 اند، یا خیر؟!راسخ داشتند اعترافاتی کرده

د شده است به این موضوع کمک به هر صورت شنیدن اعترافات و مطالبی که از علمای بزرگ اهل سنت وار

 زیادی خواهد کرد.

 )سالم هللا علیه(نظر علمای اهل سنت نسبت به ایمان حضرت ابوطالب 

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

اند. همچنین بله، تعداد زیادی از علمای اهل سنت بر ایمان حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( و تصریح کرده

 یا بعضی از مفتیان بیهوده است.« ابن تیمیه»ادعای اجماع 

است، تعبیری دارد « صحیح بخاری»که از شارحین کتاب  «ینابن الت»معروف به « امام عبدالواحد سمفافسی»

جلد اول « السیرة النبویة»مفتی مکه مکرمه و خطیب مدینه و مکه مکرمه در کتاب « زینی دحالن»که آقای 

 کند:از ایشان نقل می 43صفحه 



 «ر أبی طالب هذا دلیال علی انه یعرف نبوة النبی )صلی هللا علیه و آله و سلم( قبل عن یبعثشع یان ف»

فهمیم که ابوطالب آگاه بود بر نبوت رسول اکرم )صلی هللا علیه و آله و از اشعار حضرت ابوطالب می

 سلم( ایمان داشت قبل از آنکه پیامبر اکرم بر پیامبری مبعوث شوند.

حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( از نبوت و رسالت گرامی بل از بعثت رسول گرامی اسالم ر قبه عبارت دیگ

 اسالم )صلی هللا علیه و آله و سلم( خبر داشتند.

که أم المؤمنین حضرت خدیجه کبری )سالم هللا علیها( نسبت به رسالت رسول گرامی اسالم )صلی  طورهمان

 شتند.هللا علیه و آله و سلم( ایمان قطعی دا

و دست رد زدن بر سینه صدها خواستگاری که داشتند به  شاید ازدواج حضرت خدیجه با رسول گرامی اسالم

های گذشتگان و اخبار تعدادی از بزرگان از جمله علمای بزرگ مسیحی و علمای جهت اطالعی بود که از کتاب

 داشتند.بزرگ یهود 

در کتب گذشتگان و اقوال علمای بزرگ مسیحی و آله و سلم(  قبل از رسالت رسول گرامی اسالم )صلی هللا علیه

 بود که پیغمبر اکرم به رسالت مبعوث خواهند شد.و یهودی وارد شده 

زمانی که حضرت « راهب»کنند در سفری که حضرت ابوطالب به طرف شام داشتند، ایشان در ادامه اشاره می

که کودکی بیش نبودند دید اشاره کرد که ایشان همان پیغمبر محمد )صلی هللا علیه و آله و سلم( را علی رغم این

 آخر الزمان است که در کتب گذشته آمده است.

در « ابن حجر عسقالنی»وارد شده است. همچنین آقای  26صفحه  3جلد « إرشاد الساری»این تعبیر در کتاب 

 گوید:کند و میاشکال می «نیابن الت»آقای  به 496صفحه  2جلد « فتح الباری شرح صحیح البخاری»کتاب 



"اشعاری که از حضرت ابوطالب باقی مانده است، بعد از بعثت رسول گرامی اسالم )صلی هللا علیه و آله و سلم( 

 است، نه قبل از بعثت ایشان!!"

سخنان آقای  30صفحه  7جلد « عمدة القاری شرح صحیح البخاری»در کتاب « بدرالدین عینی»همچنین آقای 

 گوید:کند و میرا رد می« ر عسقالنیابن حج»

که از  گویی؟! حضرت ابوطالب در قضیه بحیرا همه شاهد بودنداین چه سخنانی است که می« ابن حجر»"آقای 

آید و نبوتش پایان بخش و گفت: این فرزند همان پیغمبر آخر الزمان است که می خبر دادظهور حضرت محمد

الب اشعاری را به زبان آوردند، قبل از آنکه رسول گرامی اسالم )صلی هللا حضرت ابوط .دفتر رسالت و نبوت است

 علیه و آله و سلم( به رسالت مبعوث شود."

به نکته ظریفی  341جلد هفتم صفحه « الغدیر»در کتاب « امینی )رضوان هللا تعالی علیه(عالمه »همچنین 

عاری که از حضرت ابوطالب در مدح، نبوت و حقانیت "ای مردم! اگر یک هزارم از اش گویند:کنند و میاشاره می

رسول گرامی اسالم )صلی هللا علیه و آله و سلم( و دفاع جانانه از رسول گرامی اسالم وجود دارد در دفاع از 

 کردند؟!دیگران بود اهل سنت چکار می

ر کتب و مجالت و کوچه و کرد و این اشعار را داگر چنین بود هلهله و شادی اهل سنت گوش کروبیان را کر می

برخورد  هاآنکرد، با اشکالی می ینترکوچککردند. همچنین اگر کسی بازار و باالی بیت هللا الحرام نصب می

 کردند!!"نادرستی می

دانم چرا با وجود این همه اشعاری که در رابطه با حضرت ابوطالب )سالم هللا گوید: "من نمیایشان در ادامه می

 کنند؟!"اهل سنت بازهم مقاومت میدارد،  علیه( وجود



( و ایمان به خداوند تبارک و اسالم )صلی هللا علیه و آلهعلی رغم اشعار زیبایی که در رسالت به رسول گرامی 

 کنند.تعالی که از حضرت ابوطالب به یادگار مانده است، اهل سنت باز هم تشکیک می

هجری که از علمای بزرگ اهل سنت است و گمان  502ای متوف« راغب اصفهانی»جالب اینجاست که آقای 

صفحه  2دارد که در جلد « محاضرات األدباء»کنم کسی با بیانات و آثار او آگاهی نداشته باشد، کتابی به نام نمی

 کند.نقل می« سفیان بن عیینه»مطلبی از  498

ت. او در مورد حضرت ابوطالب )سالم ها و فقهای بلند آوازه اهل سنت اسیکی از شخصیت« سفیان بن عیینه»

 نویسد:هللا علیه( می

 «لمه لیفق افرک فهو طالب أبا أبغض من»

 هرکسی ابو طالب را دشمن بدارد کافر است.

یا  هاستآندانم کسانی که معتقدند حضرت ابوطالب کافر بوده است، این حرفشان نشانه دشمنی حال من نمی

 بداریم؟! نه!! آیا ما باید کافران را دشمن

ای معتقدند حضرت ابوطالب در آتش جهنم است؛ آیا ما باید نسبت به معذبین در آتش جهنم بغض و کینه عده

 گوید:داشته باشیم، یا نه؟! او در ادامه در مقام دلیل این روایت می

 «حبهی انک یالنب ألن»

 داشت. زیرا پیغمبر اکرم )صلی هللا علیه و آله و سلم( حضرت ابوطالب را دوست

 «افرک فهو هللا رسول حبهی من أبغض ومن (أحببت من یتهد ال کإن) یتعال هللا قال کولذل»



 المفضل بن محمد بن نیالحس القاسم أبو :المؤلف اسم والبلغاء، الشعرء ومحاورات األدباء محاضرات

، باب 498، ص 2ج  الطباع، عمر: قیتحق ،م 1999 -هـ 1420 - روتیب - القلم دار: النشر دار ،یاألصفهان

 نیأجمع همیعل هللا رضوان الصحابة من جماعة مناقب

مفسرین اتفاق نظر کافر است.  قطعا  هرکسی محبوب پیغمبر اکرم )صلی هللا علیه و آله و سلم( را دشمن بدارد، 

 آیه شریفه:دارند بر اینکه 

ن    اء(شی َمنْ  یْهد  ی الل هَ  ن  کل وَ  َأْحَبْبَت  َمنْ  یَتْهد   ال ک)إ 

 را هک هر هک خداست هکبل ردک ینتوان تیهدا یبدار دوست را هک هر تو( ص) محمد یا یدرست به

 .کندیم تیهدا بخواهد

 56(: آیه 28سوره قصص )

در مورد حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( نازل شده است. خداوند متعال در این آیه شریفه خطاب به رسول 

 فرماید:له و سلم( میگرامی اسالم )صلی هللا علیه و آ

داری را هدایت کنی، بلکه هدایت دست خداوند است و اوست توانی کسانی را که دوست مییا رسول هللا! تو نمی

 شود، به برکت عنایت خداوند عالم است.کند. اگر حضرت ابوطالب هدایت میکه هدایت می

به رسالت مبعوث شده است هم به اراده و  همچنین اینکه رسول گرامی اسالم )صلی هللا علیه و آله و سلم(

 هدایت خداوند متعال است.

 (یَرم الل هَ  ن  کل وَ  َت یَرمَ  إ ذْ  َت یَرمَ  ما )وَ 

 د.یپاش خدا نیکل و یدینپاش( را کخا مشت آن) تو و



 17(: آیه 8سوره انفال )

فرماید: به له و سلم( میخداوند متعال در این آیه شریفه خطاب به رسول گرامی اسالم )صلی هللا علیه و آ

 کند.که این خداوند متعال است که با دست تو تیر پرتاب میکنی، درحالیدشمنان تیر پرتاب می

و گذری بر نظر ایمان برخی از علمای اهل سنت نسبت به ایمان حضرت ابوطالب  خالصهدر حقیقت این مطالب 

 )سالم هللا علیه( بود.

 مجری:

خدمت شما خواهیم رسید و از  مجددا  نفسی تازه کنید، ما  شاءهللاانکنم. ما تشکر میاستاد خیلی ممنونم، از ش

شبکه جهانی »را از « حبل المتین»فرمایشات شما استفاده خواهیم کرد. دوستان خوب بیننده برنامه زنده 

 فرمایید.همراهی می« والیت

رالمؤمنین )سالم هللا علیه( و ضریح خیلی خوشحال هستیم که امشب حضرت استاد در کنار حرم حضرت امی

باصفای آقاجانمان حضرت حیدر کرار أسد هللا الغالب در شب رحلت پدر نازنینشان حضرت ابوطالب )سالم هللا 

 علیه( هستند.

توانید را به روح پاک حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( هدیه کنید. بسیاری از ما از شما خواستیم هرآنچه می

 دهند.یننده هم لطف کردند و دارند برای ما پیام میدوستان خوب ب

کنند، عالوه بر اینکه بنده به شخصه تسبیح در دست دارم و از ابتدای برنامه زمانی که استاد در نجف صحبت می

گوشم به فرمایشات استاد گرامی است، مشغول ذکر گفتن هستم و چند دور تسبیح صلوات به روح پاک 

 هللا علیه( فرستادم.حضرت ابوطالب )سالم 



توانید صلوات هدیه کنید. اگر ریا هم نشود، امروز توفیق داشتم روزه شما بینندگان عزیز هم هرچقدر می

چند ناچیز و ناقابل به ساحت نورانی حضرت ابوطالب )سالم هر مستحبی گرفتم و موقع افطار ثواب این روزه را 

 هللا علیه( هدیه کردم.

خواهید دل حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( شاد شود و آقا خواهم بزرگواری بفرمایید و اگر میاز شما می

توانید انجام بدهید و ثواب آن را به روح پاک حضرت به شما نگاه ویژه داشته باشد، هر عمل خیری که می

 ابوطالب )سالم هللا علیه( هدیه کنید.

اعم از ذکر، صلوات، دعا، یک صفحه قرآن، زیارت عاشورا، صدقه یا  انید هر عمل خیریتوشما بینندگان عزیز می

انجام بدهید و ثواب آن را به حضرت ابوطالب هدیه کنید. اگر هم دوست داشتید به ما پیام هر عمل دیگری 

 خوانم.های شما را میبدهید، من پیام

 های بینندگان برنامه:بخشی از پیامک

 هرات واقع در افغانستان صد صلوات هدیه کردند.آقا مجتبی از 

 عزیز بیننده دیگری که خود را معرفی نکردند برای شادی امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( صلوات هدیه کردند.

 خواهم دعا کنید.فروردین امتحان ورود به حوزه دارم، از شما می 25آقای قیس گفتند: 

صلوات برای سالمتی استاد قزوینی  110ابوطالب )سالم هللا علیه( و  صلوات هدیه به حضرت 110این عزیزمان 

 کنند.برای ایشان دعا می حتما  استاد  شاءهللاانفرستادند. 

 خواهر عزیزمان خانم جمالی از جهرم پیام فرستادند که از ایشان ممنون هستیم.

یم است، امشب ثواب همه مرورهای آقا علی از شهر سلسلة الذهب نیشابور گفتند: خانم بنده حافظ قرآن کر

 کنند. از شما برادر بزرگوار و همسر گرامی شما ممنونیم.قرآن کریم را به روح مطهر حضرت ابوطالب هدیه می



 کنم.آقای علی محمدی از زرند کرمان گفتند: برای روح حضرت ابوطالب امشب سوره واقعه هدیه می

 ضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( هدیه کردند.ای به روح مطهر حآقای امیری از کرج فاتحه

 خانم مؤمنی پیام فرستادند و صد صلوات هدیه کردند.

یک صفحه قرآن کریم توسط آقای کدخدایی از شیراز به روح پاک حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( هدیه شده 

 است.

ت به حضرت امیرالمؤمنین )سالم بینم این همه عشق و ارادت و محبکنم زمانی که میباورکنید خیلی ذوق می

 کنید ارادتتان را به پدر بزرگوارشان نشان بدهید.هللا علیه( دارید و به همین اندازه سعی می

کنیم. ضمن مطمئنم و شک ندارم با این کارتان دل نازنین حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( را شاد می

 کنیم.کنیم، در کنار آن ثواب هم هدیه می علیه( دفاع میاینکه از حریم والیت و حضرت ابوطالب )سالم هللا

 عزیزی به نام هادیان از قهدریجان صد صلوات هدیه کردند.

نیا از تهران گفتند: امشب تا صبح هر ذکری که بگویم، ثواب آن را به روح حضرت ابوطالب عزیزی به نام فاطمی

 کنم.)سالم هللا علیه( هدیه می

 د متعال به شما و فرزندتان سالمتی هدیه کند.خداون شاءهللاان

 آقای موسوی از دو رود لرستان صد صلوات هدیه کردند.

جان پیام فرستادند و گفتند: به کوری چشم وهابیت فضایل حضرت ابوطالب )سالم هللا پور از سیریآقای جمال

 علیه( بسیار زیاد است.

 )سالم هللا علیه( هدیه کردند.به روح حضرت ابوطالب  خانم شعبانی دویست صلوات



 کردند. یه( هدخانم الف از اصفهان صد صلوات به روح حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه

 خانم بهشتی از نیشابور صد صلوات به روح حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( هدیه کردند.

دشان حضرت امیرالمؤمنین )سالم خانم حسینی از آلمان گفتند: به روح حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( و فرزن

 کنم.هللا علیه( هدیه می

 ریا از کابل واقع در افغانستان پانصد صلوات به روح حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( هدیه کردندآقای بی

آقای کربالیی سادات از افغانستان گفتند: هزار صلوات و دو رکعت نماز به روح حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( 

 کنم.ه میهدی

 آقای سید محمد سادات هم صلوات هدیه کردند.

خواهر بزرگوارمان کبری غفاری از ترکیه گفتند: من یک ختم قرآن مجید به روح مقدس حضرت ابوطالب )سالم 

 کنم.کنم و هدیه میکنم و جزء اول آن را همین امشب تالوت میهللا علیه( نذر می

 . ما را هم دعا بفرمایید.شاءهللاان هللادرود بر شما خواهر بزرگوار، جزاک 

دهم ثواب آن را به روح حضرت فرستم و هم زمانی که صدقه میخانم حسینی از کابل گفتند: هم صلوات می

 کنم.ابوطالب )سالم هللا علیه( هدیه می

 کنم.آقای راحیل اکبری از آمل گفتند: من چهارده صلوات هدیه می

سلیت گفتند و در ادامه گفتند که صد صلوات به روح حضرت امیرالمؤمنین )سالم سرکار خانم یوسفی از آلمان ت

 کنم.هللا علیه( و حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( هدیه می



درود و سالم خداوند بر شما عاشقان اهلبیت )علیهم السالم(، عاشقان حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( و 

وطالب )سالم هللا علیه( که امشب روح با فضیلت این شخصیت بزرگ جهان عاشقان پدر بزرگوارشان حضرت اب

 کنید.اسالم را شاد می

همین کارهای خیر شما به نوعی زنده نگهداشتن یاد حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( است. ببینیم دوستان ما 

محضر استادمان حضرت آیت  گردیم و بازهم درای در نظر گرفتند، سپس برمیدر اتاق فرمان چه میان برنامه

 هللا دکتر حسینی قزوینی خواهیم بود.

 مثل پسرت علی فضیلت داری

 در روز جزا حق شفاعت داری

 تو یار محمدی و بابای علی

 حق پدری گردن امت داری

پاک و مطهر و نورانی سید بطحا حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه(. از توجه و عنایت شما روح سالم و درود به 

در شب وفات غریبانه و مظلومانه حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( یار « حبل المتین»نونم. برنامه زنده مم

 شود.پیامبر، مؤمن قریش و سید بطحا و کفیل پیامبر تقدیم می

بیان شده است. ما از شما اوصاف و القاب بسیار زیادی  )سالم هللا علیه( حضرت ابوطالبدر شأن و منزلت 

 توانید نثار حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( کنید.ای که میمشب هر هدیهخواستیم ا

تواند یک ذکر، دعا، صلوات، قرآن، صدقه، زیارت عاشورا یا هر عمل خیر دیگری باشد و ثواب آن هدایای شما می

د برای ما پیام توانیرا به روح مطهر حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( هدیه کنید. همچنین اگر دوست داشتید می

 های شما را بخوانم.بدهید تا من پیام



ما به شما گفتیم که استاد ما حضرت آیت هللا دکتر حسینی قزوینی امشب در مکان بسیار مقدسی قرار دارند که 

شخصیتی که مدافع حریم والیت و حریم لمؤمنین )سالم هللا علیه( هستند. آن هم زیر سایه حضرت امیرا

 ین )سالم هللا علیه( هستند، امشب در کنار حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( نشستند.حضرت امیرالمؤمن

حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( و دفاع کردن از پدر بزرگوارشان  حرم کنم نشستن کناراستاد فکر می

 ادامه بپرسم.خیلی شیرین باشد. استاد حرف من را تأیید کنید تا سؤال دیگری از شما بپرسم و در 

به  صراحتا  آیا وجود نازنین حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( پدر بزرگوار حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( 

رسالت نبی مکرم اسالم  صراحتا  رسالت رسول گرامی اسالم )صلی هللا علیه و آله و سلم( اعترافی داشتند و 

 ا خیر؟!)صلی هللا علیه و آله و سلم( را پذیرفتند، ی

  رسالت پیامبر گرامی اسالم بهحضرت ابوطالب  صریح ایمان

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

ما در رابطه با اینکه حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( بر رسالت رسول گرامی اسالم )صلی هللا علیه و 

 آله و سلم( و وحدانیت خداوند عالم ایمان داشتند، یا نه ادله زیادی داریم.

است. در این روایت  53جلد اول صفحه « تاریخ اإلسالم»در کتاب « ذهبی»ی از این موارد به نقل از آقای یک

( به دنیا آمدند، در مکه قطحی آمده بود و اسالم )صلی هللا علیه و آلهوارد شده است زمانی که رسول گرامی 

 آمد.باران نمی

اسالم )صلی هللا علیه و آله و سلم( را گرفت و کنار بیت  حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( قنداقه رسول گرامی

هللا الحرام آمدند، ایشان را روی دستان خود قرار داد و خداوند را به رسول گرامی اسالم قسم داد تا باران 

 رحمتش را بر مردم مکه نازل گرداند.



 «لألرامل عصمة یتامیال عیرب بوجهه الغمام یستسقی ضیوأب»

 ،یالذهب عثمان بن أحمد بن محمد نیالد شمس :المؤلف اسم واألعالم، ریالمشاه اتیووف اإلسالم خیتار

 عبد عمر. د: قیتحق ،یاألول: الطبعة ،م 1987 - هـ 1407 - روتیب/ لبنان - یالعرب تابکال دار: النشر دار

 53، ص 1ج ، یتدمر السالم

این روایت را نقل کرده است.  137ه صفح 2جلد « سبل الهدی و الرشاد»در کتاب « صالحی شامی»آقای 

 اند.های دیگری این روایت را نقل کردههمچنین شخصیت

قبل از روایتی که در رابطه با توسل به رسول گرامی اسالم  963حدیث « صحیح بخاری»در کتاب « بخاری»آقای 

 )صلی هللا علیه و آله و سلم( است در باب:

ْس  اإْل َمامَ  الناس ُسَؤال   َباب» ْسَقاءَ اال   «َقَحُطوا إذا ت 

 نویسد:این تعبیر را بیان کرده و می

لُ ی ُعَمرَ  بن سمعت قال هیأب عن َنار  ید   بن الل ه   عبد بن الرحمن عبد حدثنا» ْعر   َتَمث   َض یَوَأبْ  َطال ب   یأب ب ش 

ه   اْلَغَمامُ  یستسقی ْصَمة   یَتامَ یالْ  ث َمالُ  ب َوْجه  ل   ع   «ل أْلََرام 

 دار: النشر دار ،یالجعف یالبخار عبدهللا أبو لیإسماع بن محمد :المؤلف اسم المختصر، حیحالص الجامع

، ص 1البغا، ج  بید یمصطف. د: قیتحق الثالثة،: الطبعة ،1987 - 1407 - روتیب - مامةیال, ریثک ابن

 963، ح 342

دوران کودکی رسول گرامی  به مربوطروشن و واضح است که این شعر حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه(  کامال  

 ( و زمانی است که در مکه قحطی بود.اسالم )صلی هللا علیه و آله



حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( خدا را به کودکی که در درون قنداقه بود قسم داد و خداوند متعال هم به برکت 

 این دعا باران رحمتش را نازل کرد.

عبدهللا بن »تأویلی درباره شعر حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( را که دانم آقایان چه توجیه و حال من نمی

 کند، دارند!!به او استناد می« عمر

در رابطه با قضیه حدیث الدار که بعد از سه سال رسالت مخفیانه رسول گرامی اسالم )صلی هللا علیه و آله و 

 سلم( و همچنین بعد از نزول آیه شریفه:

رْ  )وَ   (یناأْلَْقَرب   کتَ رَ یَعش   َأْنذ 

 .بترسان را تیکنزد شانیخو و

 214(: آیه 26سوره شعراء )

( به امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( دستور دادند تا سران قریش را جمع اسالم )صلی هللا علیه و آلهرسول گرامی 

ردند و بعد از کنند. سران قریش در منزل حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( جمع شدند، حضرت غذایی تهیه ک

 صرف غذا فرمودند:

رستی بردارید. دوم اینکه من بهترین کنم؛ اول اینکه دست از شرک و بتمن سه چیز را برای شما بیان می

 آورد برای شما آوردم و آن هم دین اسالم است. سوم؛موهبتی که یک انسان برای قوم خود می

ُرن  ی مْ یکَفأَ »  «ْم؟یکف   یَفت  یَوَخل   یت  یَوَوص   یَأخ   ونَ یک َأنْ  یَعلَ  اأْلَْمر   َهَذا یَعلَ  یَؤاز 

 هرکسی در این امر رسالت مرا یاری کند او برادر، خلیفه و وصی من است.



 ریاألث ابن نیالد عز محمد، بن محمد رمکال یأب بن یعل الحسن أبو: خ، المؤلفیالتار یف املکال

: لبنان، الطبعة – روتیب ،یالعرب تابکال دار: لناشر، ایتدمر السالم عبد عمر: قی، تحق(هـ 630: یالمتوف)

 661، ص 1ج ، م 1997/  هـ 1417 ،یاألول

و دیگران قرار داشتند، جلسه را به هم زدند و به رسول « ابوجهل»و « ابولهب» هاآنسران قریش که در رأس 

 ل سپری شد.( جسارت کردند. شب دوم و شب سوم به همین شکاسالم )صلی هللا علیه و آلهگرامی 

در هر سه شب غیر از امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( شخص دیگری به ندای رسول گرامی اسالم )صلی هللا علیه 

 و آله و سلم( لبیک نگفت.

 542جلد اول صفحه « تاریخ الطبری»ما در گذشته در بحث حدیث وصیت این روایت را با سند صحیح از کتاب 

« الطبقات»در کتاب « ابن سعد»صحیح بیان کردیم. جالب اینجاست که آقای و همچنین از کتب دیگر با سند 

 گوید:کند و میعبارتی را نقل می 187خود جلد اول صفحه 

شروع به « ابولهب»زمانی که رسول گرامی اسالم رسالت خود را مطرح کردند، بعضی از افراد قوم از جمله 

 آله و سلم( کرد.جسارت به رسول گرامی اسالم )صلی هللا علیه و 

ای زد و تمام کسانی که نسبت به رسول گرامی اسالم در این حین حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( نعره

« ابولهب»جسارت کرده بودند را با برخورد تند سر جای خودشان نشاند. حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( به 

 فرمودند:

 «وهذا أنت ما أعور ای»



: النشر دار ،یالجزر محمد بن کالمبار السعادات أبو :المؤلف اسم واألثر، ثیدالح بیغر یف ةیالنها

، ج یالطناح محمد محمود - یالزاو أحمد طاهر: قیتحق ،م 1979 - هـ 1399 - روتیب - ةیالعلم تبةکالم

 ، باب عور319، ص 3

تاریخ »، «تاریخ الطبری»در کتاب  مخصوصا  مطالبی با این مضمون در کتاب بزرگان اهل سنت وارد شده است. 

و دیگران وارد شده است زمانی که رسول گرامی اسالم رسالتش را بیان کرد و جز حضرت « ابن اثیر

 امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( کسی پاسخ نداد؛

 «ونَ کْضَح ی اْلَقْومُ  َفَقامَ »

 قبیله قریش شروع به مسخره کردن و خندیدن کردند.

کرد، شروع به تمسخر کردند و به حضرت ابوطالب )سالم هللا نفر تجاوز می 40ز ا هاآنمردم قریش که تعداد 

 علیه( گفتند:

ْبن   َتْسَمعَ  َأنْ  کَأَمرَ  َقدْ »  «عَ یَوُتط   کال 

 دهد که از فرزند کوچک و خردسال تو تبعیت کنیم.این محمد دستور می

روت، یب – ةیالعلم تبکال دار: لناشرجعفر، ا أبو یالطبر ریجر بن محمد: ، المؤلفکوالملو األمم خیتار

ْظَهار   - َوَسل مَ  ه  یَعلَ  الل هُ  یَصل   - هُ یَنب   یَتَعالَ  الل ه   َأْمر   رُ ک، باب ذ  661، ص 1، ج 1407 ،یاألول الطبعة إ  ه   ب   َدْعَوت 

نبود، این  اگر چنانچه حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( مؤمن، مسلمان و معتقد به رسالت رسول گرامی اسالم

 عبارت معنای دیگری نخواهد داشت.

« روح المعانی»در کتاب « آلوسی»همچنین یکی دیگر از مسائلی که در اینجا مطرح است، این است که آقای 

سلفی « خیرالدین زرکلی»کسی است که « آلوسی»کند. آقای به نکته ظریفی اشاره می 51صفحه  18جلد 



رم )صلی هللا علیه و آله و سلم( و حضرت خدیجه کبری )سالم هللا علیها( عقد رسول اک نویسد:مذهب است، می

 را حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( قرائت کردند.

( و ی هللا علیه و آلهکنم به این نکته خوب توجه کنند. عقد رسول اکرم )صلمن از بینندگان عزیز تقاضا می

 بوطالب اجرا شده است.حضرت خدیجه کبری )سالم هللا علیها( توسط حضرت ا

ای که حضرت ابوطالب )سالم هللا علیها( هنگام عقد خوانند. خطبهای میبزرگان برای خواندن عقد خطبه معموال  

این دو بزرگوار خوانده است در تاریخ ثبت شده است. اگر به این خطبه مراجعه کنید، خواهید دید که در ابتدای 

 خطبه وارد شده است:

نْ  َجَعلََنا یال ذ   ل ه  ل   اْلَحْمدُ » ْبَراه   ة  یُذر   م   «مَ یإ 

 خدا را شاکریم که ما را از ذریه حضرت ابراهیم قرار داده است.

 «َمْحُجوجا   تا  یبَ  وَ  َحَراما   بَلَدا   لََنا َجَعلَ  وَ  لَ یإ ْسَماع   َزْرع   وَ »

 فر بود، این تعابیر چه معنایی دارد؟!اگر حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( به خداوند متعال ایمان نداشت و کا

 فرمایند:همچنین در ادامه می

دَ  إ ن  » نْ  یَفت   ب ه   َواَزنُ ی اَل  َمنْ  یَأخ   الل ه   َعْبد   ْبنَ  ُمَحم   «یهَعلَ  َرَجَح  إ ال   ش  یُقرَ  م 

 برادرزاده من محمد بن عبدهللا در عالم هستی همتایی ندارد و بدیل و مثلی برای او نیست.

 «َشائ ع نََبأ   وَ  ل  یَجل   َخْطب   الل ه   وَ »

 بدانید که برادرزاده من خبرهای بزرگی بعد از این دارد و جایگاهی ویژه و واالیی دارد.



/  معد، محقق بن فخار ،یالموسو: سندهی، نو(طالب یأب فرک یإل الذاهب یعل الحجةطالب ) یأب مانیإ

 عالراب ، الفصل185محمد، ص  بحرالعلوم،: مصحح

این خطبه حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( در زمان ازدواج رسول گرامی اسالم )صلی هللا علیه و آله و سلم( با 

 حضرت خدیجه کبری )سالم هللا علیها( است.

کند. همچنین در کتاب نقل می 467جلد اول صفحه « ربیع األبرار»در کتاب « عالمه زمخشری»این خطبه را 

این مطالب وارد شده است. این مطالب چیزی نیست که ما بخواهیم از  447حه جلد اول صف« الکشاف»

 خودمان درآورده باشیم.

« اللغة و األدب یالکامل ف»که از بنیانگذاران ادبیات عرب است، کتابی به نام « مبرد»جالب اینجاست که آقای 

ام ازدواج رسول گرامی اسالم و ای که حضرت ابوطالب به هنگخطبه 4این کتاب صفحه  چهارمدر جلد  دارد.

 حضرت خدیجه کبری قرائت کردند، نقل شده است.

 «لیإسماع وزرع میإبراه ةیذر من جعلنا یالذ لله الحمد»

 نویسد:بعد از بیان این خطبه می« مبرد»آقای 

 «ةیالجاهل خطب أقصد من الخطبة وهذه»

 زمان جاهلیت قرائت شده است.های ترین خطبهترین و زیباترین و باارزشاین خطبه از قوی

: ، المحقق(هـ 285: یالمتوف) العباس أبو المبرد، دیزی بن محمد: واألدب، المؤلف اللغة یف املکال

م،  1997 - هـ 1417 الثالثة الطبعة: القاهرة، الطبعة – یالعرب رکالف دار: م، الناشریإبراه الفضل أبو محمد

 طالب یألب ، باب خطبة4، ص 4ج 



در تحریم و محاصره اقتصادی بودند و در  ینکه مشاهده کنید در طول سه سالی که رسول گرامی اسالمتر امهم

غیر از چه کسی در میان مردم قریش ترین دوران را به همراه مسلمانان سپری کردند، شعب أبی طالب سخت

 حضرت ابوطالب از پیغمبر اکرم حمایت کردند؟!

لب از رسول گرامی اسالم )صلی هللا علیه و آله و سلم( در آن شرایط تنها حضرت ابوطالب و حضرت عبدالمط

 حمایت کردند.

خواند، در جلد دوم این کتاب را معتبر می« ابن تیمیه»که « دالئل النبوة»در کتاب « بیهقی»مشاهده کنید آقای 

 کند.قضایای شعب أبی طالب را مطرح می 311صفحه 

م هللا علیه( و حضرت خدیجه کبری )سالم هللا علیها( در آن دوران هایی که حضرت ابوطالب )سالفداکاری

 داشتند، توسط بسیاری از علما بیان شده است و این مسائل بر کسی پوشیده نیست.

آیا از میان دوستان عزیز و سروران شیعه و اهل سنت مشاهده کنید که این مطالب بسیار واضح و روشن است. 

 در شعب أبی طالب وجود داشت؟! خلفا و مردم قریش شخص دیگری

« المعیار و الموازنة»یکی از علمای بزرگ اهل سنت است. ما قصد جسارت نداریم، اما در کتاب « اسکافی»آقای 

در طول سه سالی که رسول گرامی اسالم )صلی هللا علیه و آله و سلم( در شعب أبی طالب با  گوید:می

 ند؛کردمسائل دست و پنجه نرم می ترینمشکل

 «وسعة أمن یف أهله مع رکب وأبو»

 4، باب 2، ص 1، ج یالمعتزل هللا عبد بن محمد یافکاإلس جعفر یأب األقدم خیوالموازنة، الش اریالمع



هجری است. بارها اتفاق افتاده است که رسول  255متوفای « اسکافی»این حرف ما نیست، بلکه حرف آقای 

لم( در طول سه سالی که در شعب أبی طالب حضرت ابوطالب بستر گرامی اسالم )صلی هللا علیه و آله و س

 دادند.رسول گرامی اسالم را تغییر می

گذشت خواباند، بعد از اینکه مقداری از شب میحضرت ابوطالب ابتدای شب رسول گرامی اسالم را در جایی می

به جای رسول گرامی اسالم کردند و امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( را جای پیغمبر اکرم را عوض می

 خواباندند.می

ترسم بعضی از مشرکین فرمودند: "فرزندم علی جان! میحضرت ابوطالب به امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( می

بانی داشته باشند و جای خوابیدن رسول اکرم را متوجه شده باشند و قصد ضرر زدن به جان رسول اکرم دیده

 لم( داشته باشند.)صلی هللا علیه و آله و س

دهم تا اگر کنم و تو را پیش مرگ پیغمبر اکرم قرار میمن در ابتدای شب جای پیغمبر اکرم را با تو عوض می

خطری را متوجه کنند، این خطر به طرف تو متوجه مشرکین خواستند ضرری به جان عزیز رسول گرامی اسالم 

 شود و رسول گرامی اسالم در امان باشد."

 مجری:

اد خیلی ممنون و متشکرم. ما صدای حضرت استاد را به خوبی داشتیم. حضرت استاد دکتر حسینی قزوینی است

در نجف اشرف و در کنار حرم حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( و حضرت فاطمه معصومه )سالم هللا 

 کنند.را تقدیم می« حبل المتین»علیها( برنامه زنده 

 گان برنامه:های بینندبخشی از پیامک



موضوع امشب ما پیرامون شخصیت حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( است؛ ما از شما خواستیم هر مقدار ذکر، 

توانید نثار روح حضرت ابوطالب پدر بزرگوار حضرت امیرالمؤمنین دعا، صلوات یا هر عمل خیر دیگری که می

 )سالم هللا علیه( تقدیم کنید.

 ای ما استقبال کردند. آقا محمدرضا از تاجیکستان پانصد صلوات هدیه کردند.بسیاری از دوستان از تقاض

برایشان دعا کنند و دویست صلوات  حتما  خانم یوسفی از بایرن واقع در آلمان از حضرت استاد خواستند که 

 دیگر هم برای امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( و پدر نازنینشان هدیه کردند.

 ن گلستان صلوات هدیه کردند.آقای وزواری از استا

 عزیزی به نام تهرانی دویست صلوات و دو رکعت نماز هدیه کردند.

 خانم رضایی از قم سیصد صلوات هدیه کردند.

 آقا حبیب از هلند صد صلوات و صد آیت الکرسی هدیه کردند.

هللا علیه( و پدر بزرگوارشان آقا اسماعیل از اصفهان گفتند: من ثواب نماز شبم را به حضرت امیرالمؤمنین )سالم 

 کنم.تقدیم می

خدا خیرتان  شاءهللاانکنم. آقای سید حسین محمود آبادی از مشهد گفتند: بنده هزار صلوات نذر ایشان می

 بدهد.

های خبیث من هزار و چهارصد صلوات هدبه حضرت آقای محمد رضا نجاریان گفتند: به کوری چشم وهابی

 .کنمیمه( هدیه ابوطالب )سالم هللا علی



برای ما  حتما  کنم. به استاد بگویید جان گفتند: یک زیارت عاشورا و دویست صلوات هدیه میعزیزی از سیری

 دعا کنند.

 به یاد همه شما خواهند بود. حتما  استاد در پایان برنامه  شاءهللاان

ت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( تنگ نژاد از کرج التماس دعا دارند و گفتند: دلمان برای حرم حضرآقای فالح

 شده است.

آقای سید میر طاووسی از اصفهان گفتند: بنده هرروز برای امیرالمؤمنین و پدر بزرگوارشان صلوات هدیه 

 کنم.می

 شهر صد صلوات هدیه کردند.خانم طاهره راوند از قائم

 یه کردند.شهر کرج ده هزار صلوات هدوند ده ساله از کمالخانم زهرا کویی

 خانم دوستان از اردبیل دویست و دو صلوات هدیه کردند.

دهم و ثواب آن را به حضرت ابوطالب )سالم هللا خانم حسینی از شهریار گفتند: یک دست لباس صدقه می

 کنم.کنم، همچنین پانصد صلوات هدیه میعلیه( هدیه می

 .عزیزی به نام پودینه از زاهدان پانصد صلوات هدیه کردند

 خانم ثنایی از واوان چهارصد صلوات هدیه کردند.

حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا  شاءهللاانساله از تهران پنجاه صلوات هدیه کردند.  8آقای امیر حسین عزیز 

 علیه( نگهدار شما باشد.



سالم هللا فرستم و ثواب آن را به حضرت ابوطالب )دقیقه صد صلوات می 5آقای مددی از اردبیل گفتند: هر 

 کنم.علیه( هدیه می

خانم فاطمه حامدی از اهواز گفتند: من چندین گروه ختم دارم؛ امشب تا فرداشب ختم صلوات برای شادی 

 حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( خواهم داشت.

تقدیم  آقای علی مرادیان گفتند: به همراه همه اعضای خانواده به روح حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( صلوات

 کنیم.می

 خانم کریمی از کرج هم تالوت قرآن کریم را به روح مطهر حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( هدیه کردند.

همگی عاقبت به خیر و مشمول دعای حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( و حضرت امیرالمؤمنین  شاءهللاان

 )سالم هللا علیه( شوید.

اشتیم از استفاده کردیم. البته من سؤاالت دیگری هم داشتم که دوست داستاد از شما خیلی ممنونم؛ خیلی 

 محضر شما استفاده کنیم و بازهم صدای شما را بشنویم، اما فرصت برنامه به پایان رسیده است.

خیلی از دوستان بیننده التماس دعا داشتند. البته این سؤال بنده را پاسخ بفرمایید که در کنار حضرت 

)سالم هللا علیه( و چند قدمی ضریح ایشان بودن و از پدر بزرگوارشان حضرت ابوطالب )سالم هللا  امیرالمؤمنین

 علیه( حرف زدن و دفاع کردن چقدر لذت بخش و شیرین است؟!!

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

کرده است که از بله، بنده در ابتدای برنامه عرض کردم که خداوند عالم در طول عمرم سه توفیق به بنده نصیب 

 زیباترین زمان عمر من است.



بنده دو مرتبه شب میالد امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( در کنار بیت هللا الحرام بودم، همانجایی که دیوار کعبه 

شکافته شد و فاطمه بنت أسد )سالم هللا علیها( در درون کعبه قرار گرفت و امیرالمؤمنین را در آنجا به دنیا 

 آوردند.

همچنین در یک شب سیزده رجب در کنار قبر حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( بودم و امشب هم یکی از 

 های عمر من است.ترین شببهترین و با لذت

زبان من قاصر از این است که بخواهم توصیف کنم در شب وفات حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( در کنار  اصال  

 و شیرین است. بخشند بزرگوارشان تسلیت گفتن چقدر باصفا و لذت فرزندشان بودن و به فرز

حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( هم پاداش کسانی را که امشب در کنارشان قرار دارند و وفات پدر  قطعا  

 گویند، پیش خودش نگاه خواهند داشت.نازنینشان را به آن بزرگوار تسلیت می

( زیر جنازه حضرت ابوطالب و حضرت عبدالمطلب )سالم هللا علیهما( علیه و آلهاسالم )صلی هللا رسول گرامی 

 کردند و سال وفات حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( را سال حزن و سال عزا نامیدند.گریه می

کنند، اما رسول گرامی رود، مردم دو یا سه روز عزای عمومی اعالم میشخصیت بزرگی از دنیا میزمانی که 

 ( سال وفات حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( را سال عزا اعالم کردند.م )صلی هللا علیه و آلهاسال

ای از امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( فرزند نازنین حضرت اجازه بدهید به عنوان پایان بخش عرایضم جمله

ه حضرت ابوطالب کافر از دنیا ابوطالب )سالم هللا علیه( برای آن دسته از کسانی که نستجیر بالله معتقدند ک

 رفته است، عرض کنم.

وارد شده است که شخصی خدمت حضرت  230جلد اول صفحه « مرحوم طبرسی»اثر « احتجاج»در کتاب 

 امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( صاحب این قبر شریف آمد و عرض کرد:



ن   رَ یَأم   ای» ب   کَأُبو وَ  ب ه   الل هُ  کَأْنَزلَ  یال ذ   ان  کب اْلمَ  َأْنَت  نَ یاْلُمْؤم   «الن ار   یف   ُمَعذ 

یا امیرالمؤمنین! تو در جایگاه بزرگ و مکان رفیع امامت هستی، اما پدرت در داخل آتش جهنم معذب 

 است.

 «کَفا الل هُ  َفض   َمهْ  َطال ب   یَأب   ْبنُ  یَعل   لَهُ  َفَقالَ »

 بشکند.حضرت در جواب گفت: ساکت باش، خداوند عالم دهانت را 

دا   بََعَث  یال ذ   وَ » اْلَحق   ُمَحم  َعهُ  اأْلَْرض   َوْجه   یَعلَ  ُمْذن ب   ل  ک یف   یَأب   َشَفعَ  لَوْ  ا  ینَب   ب  مْ یف   الل هُ  لََشف   «ه 

قسم به خدایی که رسول اکرم اکرم را به حق برای رسالت برانگیخت، پدر من نزد خداوند عالم به قدری 

ه اگر در حق تمام گناهکاران روی زمین شفاعت کنند خداوند عالم شفاعت او را مقام و جایگاه دارد ک

 کند.قبول می

، 1ج ، محقق / مصحح: خرسان، محمد باقر، یعل، احمد بن یسنده: طبرسیأهل اللجاج، نو یاإلحتجاج عل

 العلوم من یشت أنواع یف رهیغ و -هودیال -بعض یعل -ع ، باب احتجاجه230ص 

ا امیرالمؤمنین و یا ابوالحسن، ای همسر حضرت فاطمه زهرا )سالم هللا علیها( و ای پدر حسن کنیم یعرض می

گوییم و شما ما درگذشت پدر بزرگوارت را به شما تسلیت میعلیهما(، ای ابن عّم رسول هللا! و حسین )سالم هللا 

( و مظلومیت همسر علیه و آله صلی هللارا به روح پاک پدر بزرگوارتان، به به مقام و جایگاه رسول گرامی اسالم )

 دهیم.بزرگوارت حضرت فاطمه زهرا )سالم هللا علیها( قسم می

دهیم به ناله حضرت فاطمه زهرا )سالم هللا علیها( میان در ما حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( را قسم می

 و دیوار زمانی که صدا زدند: یا ابتاه، یا رسول هللا!



لمؤمنین )سالم هللا علیه( را به آبروی فرزند بزرگوارشان امام حسین و امام حسین )علیهما حضرت امیرا

امشب از خداوند بخواهند دهیم: م )سالم هللا علیه( قسم میالسالم( و همچنین فرزند غیورشان قمر بنی هاش

ما و بینندگان عزیز ما را از یاران  فرج موالی ما حضرت بقیة هللا األعظم )ارواحنا له الفداه( را نزدیک نموده و همه

 خالص و خاص و از سربازان فداکار و از شهدای رکابش قرار بدهد.

خواهیم که از خداوند عالم بخواهند رفع گرفتاری برای جمیع از حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( می

 دیگر بالد اسالمی قرار بدهند.عزیزان ما در سوریه و عراق و یمن و بحرین و  مخصوصا  مؤمنین و مؤمنات 

خواهیم قضای حوائج همه مؤمنین و مؤمنات، قضای حوائج این از حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( می

والیت یاوران گرامی را  مخصوصا  ، قضای حوائج بینندگان عزیز «شبکه جهانی والیت»حقیر و دست اندرکاران 

 برآورده کند.

و آخرت برای ما طلب کن و از  هیم به ذات أقدس ربوبی از خداوند عالم خیر دنیادیا علی!! تو را قسم می

 خداوند متعال بخواه شر دنیا و آخرت را برای همیشه از ما دور بگرداند.

برآورده نماید و  یعا  سردهیم از خداوند عالم بخواه حوائج ما را یا علی!! تو را به هللا تبارک و تعالی سوگند می

 را به اجابت برساند. دعاهای ما

 والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

 مجری:

حضرت استاد خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردیم. شما به ما قول داده بودید و اول برنامه هم فرموده بودید، 

 باشید.« شبکه جهانی والیت»دعاگو و نایب الزیاره ما و همه بینندگان  حتما  در ذهن شریفتان باشد و  شاءهللاان



همه کسانی که التماس دعا « شبکه جهانی والیت»حضرت استاد نایب الزیاره ما، همه بینندگان  شاءهللاان

 گفتند، همه کسانی که پیام دادند، همه کسانی که پیام ندادند به ویژه والیت یاوران باشید.

نین از همه همکارانم که در آنجا در خوشا به حالتان که در آن مکان مقدس هستید و یاد ما هم خواهید بود. همچ

 واحد سیار تالش و کوشش کردند تا این ارتباط زنده برقرار شود.

همکار عزیزم جناب آقای محقق در آنجا زحمت کشیدند و همکاران دیگرم در کنار ما زحمت کشیدند که این 

بوطالب )سالم هللا علیه( به های پاک شما دوستان خوب بیننده در شب وفات حضرت اارتباط برقرار شود و دل

 حرم فرزند عزیزشان حضرت امیرالمؤمنین گره بخورد.

 های بینندگان برنامه:بخشی از پیامک

توانید برای شادی روح مطهر حضرت چه عمل صالحی می ما از شما خواستیم که به ما بگویید چه عمل خیر و

 ابوطالب )سالم هللا علیه( انجام بدهید.

ما خوب استقبال کردید و خوب نشان دادید که چطور عاشق و شیفته و دلباخته حضرت بینندگان عزیز ش

 امیرالمؤمین )سالم هللا علیه( و پدر بزرگوارشان هستید.

ها را نتوانستم بخوانم و اگر بعضی از پیام کنمیمهای زیادی به دست ما رسید، بنده عذرخواهی امشب پیام

 خواندم.گرفت را میر میهرپیامی که در مقابل دیدگانم قرا

 عزیزی به نام اعجاز والجی از شیکاگو آمریکا سیصد صلوات هدیه کردند.

 آقای رنجبری از بندرعباس هزار صلوات هدیه کردند.

آقای سید محمد مبارز حسینی از شهریار و مالرد صد و چهارده صلوات به روح مطهر حضرت ابوطالب )سالم هللا 

 علیه( هدیه کردند.



سید محمد علی حسینی از شهریار و مالرد صد و چهارده صلوات به روح مطهر حضرت ابوطالب )سالم هللا  آقای

 علیه( هدیه کردند.

 فرستم.خانم جاللی متین از مشهد گفتند: یک ختم کامل قرآن کریم نذر حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه( می

صد و چهارده صلوات به روح حضرت ابوطالب )سالم هللا  آقای شهاب الدین غالمی از پرند لبیک یا علی گفتند و

 علیه( هدیه کردند.

 آقای مسلم مهدوی از اجارستاق ساری هزار صلوات هدیه کردند.

آقای ناصر گلستان از شهر ری سیصد صلوات به روح حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( و پدر بزرگوارشان 

 هدیه کردند.

 صلوات هدیه کردند. 20خواهرمان رقیه جعفری 

 خانم حسینی از شهریار صد صلوات هدیه کردند و از حاج آقا خواستند برایشان دعا کنند.

عزیزی به نام امامی تشکر کردند و گفتند: سه مرتبه سوره اخالص و ثواب ختم قرآن کریم به روح حضرت 

 کنند.ابوطالب )سالم هللا علیه( تقدیم می

رسیده است، ما دیگر فرصت خواندن آن را ندارم. به همین مقدار از شما ممنون های بسیاری به دست ما پیام

 هستم، بزرگواری کردید.

ما از شما خواهش کردیم که عمل خیری از جمله ذکر، قرآن، دعا، صدقه یا هر عمل صالح دیگری انجام بدهید و 

 ثواب آن را به حضرت ابوطالب هدیه کنید.



دل حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( شاد  یا  ثانگردد و به خود شما برمی اوال  مطمئن باشید این ثواب 

کنند و مشمول دعای شود و زمانی که دل حضرت شاد شد مطمئن باشید که حضرت در حق شما دعا میمی

 حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( قرار خواهید گرفت.

مؤمنین )سالم هللا علیه( باشد و حضرت امیرالمؤمنین در چقدر زیباست که انسان مشمول دعای حضرت امیرال

 حق ما شیعیان و محبان و عاشقان و ارادتمندانش دعا کند.

بینند بازهم اگر این عمل خیر را انجام دادید مطمئن باشید که بینندگان عزیز و کسانی که تکرار برنامه را می

د و امشب حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( به مورد توجه حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( هستی

 شما نگاه ویژه خواهد داشت.

بازهم تسلیت و تعزیت هم به مناسبت شهادت غریبانه امام کاظم )علیه السالم( و همچنین وفات حضرت 

ر و رجب المرجب وفات این شخصیت بزرگ جهان اسالم و یار باوفای پیامب 26ابوطالب )سالم هللا علیه( است. 

 مؤمن قریش و شخصیت بزرگ است.

روایتی از امام صادق )علیه السالم(، امام باقر )علیه السالم( یا حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( نقل شده 

است که اگر ایمان حضرت ابوطالب را در یک کفه ترازو و ایمان خلق را در کفه دیگر قرار بدهند، ایمان حضرت 

 کند.لیه( بر ایمان خلق سنگینی میابوطالب )سالم هللا ع

به حال مشاهده کنید که ایشان چه جایگاه بزرگ و بافضیلتی دارند و شک نداریم که شخصیتی است که با ایمان 

 پیغمبر اکرم )صلی هللا علیه و آله و سلم( و والیت حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( از دنیا رفتند.



و اوصیاء و مالئکة هللا و همه جن و انس به روح پاک این یار باوفای پیامبر و مؤمن  درود و سالم انبیاء و اولیاء

زیر سایه حضرت  شاءهللاانقریش حضرت ابوطالب )سالم هللا علیه(. از توجه و عنایت تک تک شما ممنونم، 

 مرتضی علی باشید و التماس دعای خیر.

 یا علی مدد، خدانگهدار


