بسم هللا الرحمن الرحیم
تاریخ61/70/61 :
موضوع :علم غیب پیغمبر اکرم و ائمه اطهار از منظر علمای شیعه و اهل سنت
برنامه حبل المتین
مجری:
بسم هللا الرحمن الرحیم
به نام حضرت دوست که در سینهها زالل محبت اوست
سالم و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهلبیت پاک و نورانیش.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
اهالی «شبکه جهانی والیت» و همراهان خوب و دوست داشتنی برنامه زنده «حبل المتین» .خدمت شما سالم عرض
میکنم ،شب شما بخیر و خوشی و سالمتی باشد.
انشاءهللا عزاداریهایتان در این شبها و روزها مورد قبول موالیمان و اربابمان حضرت سیدالشهدا قرار گرفته باشد.
امشب هم در خانههایتان آمدیم تا این برنامه را تقدیم کنیم و خیلی خوشحال میشویم که شما هم مثل همیشه
همراهی خودتان را با ما داشته باشید.
همین ابتدای برنامه راههای ارتباطی برای شما زیرنویس میشود .سامانه پیام کوتاه ما « »37776073و همچنین
شمارهای که از طریق واتس آپ ،تلگرام و وایبر در فضای مجازی میتوانید با ما مرتبط باشید.
دوستانی که در ایران اسالمی هستند و عزیزانی که در خارج از کشور هستید با افتخار پیامهای شما را دریافت میکنیم
تا انشاءهللا اگر فرصتی شد حتما در طول برنامه بخوانیم .اگر سؤالی هم دارید با افتخار پاسخگوی سؤاالت شما از همین
طریق هستیم .ضمن اینکه مثل همیشه بخشی از برنامه به پاسخ سواالت تلفنی شما به صورت زنده تعلق خواهد گرفت.

موضوع برنامه «حبل المتین» در این هفته نیز مانند هفتههای گذشته علم غیب است و خوشحال میشویم که سؤاالت
شما را در این زمینه دریافت کنیم.
امشب هم در محضر حضرت آیت هللا دکتر حسینی قزوینی استاد عزیز و گرانقدرمان هستیم و انشاءهللا امشب
میخواهیم با ایشان گفتگو کنیم .جناب استاد سالم علیکم و رحمة هللا؛
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
سالم علیکم و رحمة هللا و برکاته؛ بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی در هرجای این گیتی
پهناور  ،خالصانهترین سالمها را تقدیم می کنم و موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان را از خداوند منان خواهانم.
خدا را به آبروی حضرت محمد و آل محمد سوگند میدهم فرج موالیمان حضرت بقیة هللا األعظم را نزدیک نموده و همه
ما و شما گرامیان را از یاران خالص و مخلص و سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد .از خداوند متعال میخواهیم
دغدغههای فکری همه ما و شما را برطرف سازد ،حوائج ما را برآورده کند و دعاهایمان را به اجابت مقرون کند؛
انشاءهللا.
مجری:
انشاءهللا ،خیلی ممنون و سپاسگزار هستم .استاد در هفتههای گذشته برنامه زنده «حبل المتین» موضوعی را با عنوان
«علم غیب» مورد بحث و بررسی قرار دادیم و حضرتعالی به نکاتی در این زمینه اشاره فرمودید .همانطور که میدانید و
عزیزان بیننده ما هم مطلع هستند ،شبکههای شیطانی وهابی صهیونیستی دائما شبهاتی را مطرح میکنند و موضوعی که
مورد بحث بوده عدم اطالع پیامبر گرامی اسالم بر علم غیب است.
ادعای وهابیت این است که پیامبر علم غیب نداشتند و اطالعی هم از علم غیب نداشتند .حضرتعالی نکاتی در این زمینه
فرمودید .حال خالصه ای از مطالب جلسه قبل بفرمایید تا ببینیم در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد که ذهن دوستان بیننده
آماده شود و سؤاالت جدید را عرض کنم.
موضوع :ادعای سران وهابی مبنی بر عدم داشتن علم غیب پیغمبر اکرم

آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصالة علی
رسول هللا و علی آله آل هللا السیما علی موالنا بقیة هللا و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء هللا إلی یوم لقاء هللا أفوض أمری
إلی هللا إن هللا بصیر بالعباد حسبنا هللا و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر رب أدخلنی مدخل صدق و أخرجنی مخرج
صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا
ما در دو جلسه گذشته مباحثی در رابطه با شبهات وهابیت مبنی بر علم غیب نبی گرامی اسالم و دیگر اولیاء
الهی مطرح کردیم و گفتیم «محمد بن عبدالوهاب» در «مؤلفات» خود جلد اول صفحه  661میگوید:
"هرکس معتقد باشد و ادعا کند که چیزی از علم غیب میداند ،ما او را کافر میدانیم".
همچنین «لجنه دائم افتاء عربستان سعودی» در جلد اول «مجموع الفتاوی» صفحه  646میگوید:
«ادعاء علم الغیب کفر»
ادعای علم غیب کفر است.
الکتاب :فتاوی اللجنة الدائمة  -المجموعة األولی ،المؤلف :اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء ،جمع وترتیب:
أحمد بن عبد الرزاق الدویش ،الناشر :رئاسة إدارة البحوث العلمیة واإلفتاء  -اإلدارة العامة للطبع – الریاض ،ج ،6
ص  ،646فتوی رقم ()1734
عجیب است که اینها به بعضی از آیات استدالل میکنند به طوری که هرکسی از قرآن آگاهی نداشته باشد تصور میکنند
که این افراد طبق قرآن فتوا صادر میکنند.
َ
یب إالَّ َّ
ِ
الله)
الس
( ُقل ال یعلَمُ مَ ن فِی َّ
ماوات وَ األر ِض ال َغ َ ِ
بگو کسانی که در آسمان و زمین هستند از غیب آگاهی ندارند ،جز خدا.
سوره نمل ( :)00آیه 11

ما در جلسات گذشته عرض کردیم اگر آیهای را بگیریم و از آیات دیگر صرف نظر کنیم ،به آیهای که مورد نظر ماست
استدالل کنیم و آیاتی که برخالف نظر ماست استدالل نکنیم مصداق بارز این آیه شریفه هستیم:
َ
ون ِب َبعض)
تاب وَ َتک ُفرُ َ
(أ َف ُتؤمِ ُن َ
ون ِب َبع ِض الک ِ
آیا به بعضی از دستورات کتاب آسمانی ایمان میآورید و به بعضی کافر میشوید؟!
سوره بقره ( :)0آیه 51
قرآن کریم میفرماید:
َ
یب إالَّ َّ
ِ
الله)
الس
( ُقل ال یعلَمُ مَ ن فِی َّ
ماوات وَ األر ِض ال َغ َ ِ
همچنین از طرف دیگر میفرماید :خداوند عالم که علم غیب در انحصار اوست ،به هرکدام از پیامبرانش حتی اولیائش
میتواند علم غیب بدهد .علم غیب مخصوص خداوند است.
َ
(عالِمُ ال َغ ِ َ
َّ
َسول)
ن ار َتضی مِ ن ر ُ
یب فال یظ ِهرُ َعلی َغی ِبهِ أ َحدا ِإال مَ ِ
عالم الغیب او است ،و هیچکس را بر اسرار غیبش آگاه نمیسازد ،مگر رسوالنی که از آنها راضی است.
سوره جن ( :)00آیات  01و 00
خداوند عالم هر بندهای که از او راضی باشد را از علم غیبش آگاه میسازد .همچنین قرآن کریم مملو از آیاتی است که
انبیاء الهی از علم غیب خبر دادند .حضرت نوح میفرماید:
َ
َ
فاجرا ک َّفارا)
(وَ
ن الکا ِف ِری َ
قال ُنوح رَب ال َت َذر َعلَی األر ِض مِ َ
ن َدیارا ِإ َّنک ِإن َت َذر ُهم ی ِض ُّلوا عِ با َدک وَ ال ی ِل ُدوا ِإالَّ ِ
"نوح" گفت :پروردگارا! روی زمین احدی از کافران را زنده مگذار .چرا که اگر آنها را بگذاری بندگانت را گمراه
میکنند و جز نسلی فاجر و کافر به وجود نمیآورند.
سوره نوح ( :)06آیات  01و 00

فاجرا ک َّفارا)؟! همچنین «آلوسی» و دیگران گفتهاند حرفی که حضرت نوح
حضرت نوح از کجا میفرماید( :وَ ال ی ِل ُدوا ِإالَّ ِ
میزند به برکت وحی بوده است.
حضرت یوسف در تعبیر خواب "هفت گاو الغر هفت گاو چاق را میخورند" ،گفت :شما هفت سال محصول میکارید و
آنها را در سنبل قرار میدهید .پس از آن هفت سال قحطی میآید« .طبری» و دیگران نوشتهاند:
«وهذا خبر من یوسف علیه السالم للقوم عما لم یکن فی رؤیا ملکهم ولکنه من علم الغیب الذی آتاه هللا داللة
علی نبوته وحجة علی صدقة»
جامع البیان عن تأویل آی القرآن ،اسم المؤلف :محمد بن جریر بن یزید بن خالد الطبری أبو جعفر ،دار النشر:
دار الفکر  -بیروت –  ،6471ج  ،60ص  ،030باب یوسف )46( :ثم یأتی من.. ...
یک مرتبه یک معبر تیری در تاریکی رها میکند اگر درست شد میشود و اگر درست هم نشد نمیشود .حال حضرت
یوسف در اینجا قاطعانه از آینده خبر میدهد و دقیق هم درمیآید.
حضرت عیسی میفرماید :من از آنچه در خانههای خود میخورید خبر میدهم« .نووی» میگوید:
«ومنها إخباره بالمغیبات»
خبردادن حضرت عیسی به غیبها.
«قال هللا تعالی إخبارا عنه{ :وَ ُأنَب ُئکم بمَ ا َتأ ُ
ون فِی ُبیوتِکم}»
ون وَ مَ ا َت َّدخِ رُ َ
کل َ
ِ
خداوند عالم از قول حضرت عیسی نقل میکند :و از آنچه میخورید و در خانههای خود ذخیره میکنید ،به شما
خبر میدهم.
لکتاب :تهذیب األسماء واللغات ،المؤلف :أبو زکریا محیی الدین یحیی بن شرف النووی (المتوفی 101 :هـ)،
عنیت بنشره وتصحیحه والتعلیق علیه ومقابلة أصوله :شرکة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنیریة ،یطلب من:

دار الکتب العلمیة ،بیروت – لبنان( ،تخریج األحادیث وتخریج أسماء الرجال لـ مصطفی عبد القادر عطا ،ولی
است فی المطبوع) ،ج  ،0ص  ،40ح 453
همچنین پیغمبر اکرم از پیروزی روم در آینده خبر میدهد .این موارد همگی نشانگر این است که پیامبران علم غیب
داشتند.
ما اقوال علمای بزرگ اهل سنت را آوردیم .آقای «بیضاوی» میگوید :اولیاء الهی میتوانند بر غیب آگاهی داشته باشند.
«قرطبی» میگوید :پیامبران به وحی الهی از غیب باخبر میشوند« .ابن کثیر دمشقی» در کتاب «تفسیر» خود تصریح
میکند :خداوند عالم به بندگان مورد رضایتش علم غیب میدهد
«و هذا یعم الرسول الملکی والبشری»
پیامبران رسول ملکی و بشری هم علم غیب میدانند.
تفسیر القرآن العظیم ،اسم المؤلف :إسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی أبو الفداء ،دار النشر :دار الفکر  -بیروت
–  ،6476ج  ،4ص  ،434باب الجن )05 – 01( :قل إن أدری.. ...
«ابن حجر عسقالنی» به صراحت میگوید:
«وسائر ما کان النبی یخبر به من الغیوب بإعالم هللا تعالی إیاه ال أنه یستقل بعلم ذلک»
اگر پیغمبر اکرم از علم غیب خبر میدهد با تعلیم و وحی الهی است ،نه اینکه از پیش خود چیزی بگوید.
َ
«(عالِمُ ال َغ ِ َ
َّ
ن ار َتضی)»
یب فال یظ ِهرُ َعلی َغی ِبهِ أ َحدا ِإال مَ ِ
فتح الباری شرح صحیح البخاری ،اسم المؤلف :أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل العسقالنی الشافعی ،دار
النشر :دار المعرفة  -بیروت ،تحقیق :محب الدین الخطیب ،ج  ،6ص  ،073ح 4510
همچنین پیغمبر اکرم فرمود:
«وهللا ما أعلم إال ما علمنی هللا»

به خدا سوگند علمی ندارم به غیر از علمی که خداوند آن را به من داده است.
تاریخ الطبری ،اسم المؤلف :ألبی جعفر محمد بن جریر الطبری ،دار النشر :دار الکتب العلمیة – بیروت ،ج ،0
ص  ،654باب ثم دخلت سنة تسع
«ابن حجر هیثمی» و «عظیم آبادی» مطالبی به همین شکل دارند .آقای «سجودی» ادعا میکند" :هرکسی بگوید
پیغمبر اکرم از گذشته و آینده خبر داشته است ،ما او را خرتر از خر میدانیم!" فیلم این حرف آقای سجودی را هم چند
بار پخش کردهایم .در کتاب «صحیح مسلم» که بعد از قرآن صحیحترین کتاب است ،از حذیفه نقل میکند:
َ
« َأ َّن ُه قال أخبرنی رسول َّ
الساعَ ُة»
اللهِ ِبمَ ا هو کائِن إلی أن َت ُقومَ َّ
پیغمبر اکرم از تمام اتفاقاتی که تا قیامت میافتد ،مرا مطلع کرد.
صحیح مسلم ،اسم المؤلف :مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیری النیسابوری ،دار النشر :دار إحیاء التراث
العربی  -بیروت ،تحقیق :محمد فؤاد عبد الباقی ،ج  ،4ص  ،0060ح 0566
همچنین روایتی از «عمرو بن اخطب» وارد شده است که میگوید:
«صلی ِبنَا رسول َّ
اللهِ ال َفج َر وَ َصعِ َد المِ ن َب َر َف َخ َط َبنَا حتی َح َضرَت ُّ
الظهرُ »
روزی پیغمبر اکرم نماز صبح خواند ،سپس باالی منبر رفت و تا ظهر خطبه خواند.
« َف َن َز َ
ل َف َص َّلی ُثمَّ َصعِ َد المِ ن َب َر َف َخ َط َبنَا حتی َح َضرَت العَصرُ »
حضرت از منبر پایین آمد نماز خواند و دومرتبه باالی منبر رفت و تا عصر خطبه خواند.
ل َف َص َّلی ُثمَّ َصعِ َد المِ ن َب َر َف َخ َط َبنَا حتی َغ َربَت َّ
« ُثمَّ نَ َز َ
س»
الشم ُ
حضرت از منبر پایین آمد نماز خواند و دومرتبه باالی منمبر رفت و تا غروب شمس خطبه خواند.
« َفأَخ َب َرنَا ِبمَ ا کان وَ ِبمَ ا هو کائِن»

پیغمبر اکرم از تمام گذشته و آینده ما را باخبر کرد.
صحیح مسلم ،اسم المؤلف :مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیری النیسابوری ،دار النشر :دار إحیاء التراث
العربی  -بیروت ،تحقیق :محمد فؤاد عبد الباقی ،ج  ،4ص  ،0060ح 0560
این در حالی است که این شخص میگوید :هرکسی چنین بگوید ما او را از فالن حیوان هم حیوانتر میدانیم! اگر
پیغمبر اکرم این مطالب را نمیدانستند ،از کجا چنین مطالبی فرمودهاند و این صحابه چنین مطالبی را از کجا
فهمیدهاند؟!
آقای «ابن تیمیه»! آقای «محمد بن عبدالوهاب»! آقای «بن باز» و دیگران که ادعا میکنید هرکسی ادعای علم غیب
داشته باشد کافر است؛ آیا نستجیر بالله میتوانید در مورد پیغمبر اکرم هم ادعا کنید که کافر است؟! آقای «حذیفه» و
«ابو زید» را هم میتوانید کافر بدانید؟! اینها میگویند پیامبر از علوم گذشته و آینده به ما خبر داده است.
اینها یک یا دو مورد نیست  ،بلکه فراوان است .در کتاب «صحیح مسلم» وارد شده است که «حذیفه» قسم میخورد و
میگوید:
َ
الساعَ ةِ »
َین َّ
«وهللا إنی َألع َل ُم الناس ِبکل فِ تنَة هِ ی کا ِئنَة فِ یمَ ا بَینِی وَ ب َ
به خدا سوگند من آگاهترین مردم هستم به تمام فتنهها از اآلن تا قیام قیامت.
یحدث ُه َغی ِری وَ َلکن رسول َّ
یکون رسول َّ
اللهِ َأ َسرَّ إلی فی ذلک شیئا لم َ
اللهِ »
«وما ِبی إال َأن
َ
اسراری که من از آن مطلع هستم را پیغمبر اکرم به من فرموده است و به احدی غیر از من نفرموده است.
صحیح مسلم ،اسم المؤلف :مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیری النیسابوری ،دار النشر :دار إحیاء التراث
العربی  -بیروت ،تحقیق :محمد فؤاد عبد الباقی ،ج  ،4ص  ،0061ح 0566

آیا نستجیر بالله میتوانید کفر «حذیفه» را ثابت کنید و او را حیوانتر از فالن حیوان بدانید؟! یک حرفی بزنید که حداقل
خودتان بتوانید آن را ثابت کنید .همچنین در کتاب «سنن ترمذی» حدیث  0666روایتی از «ابو سعید خدری» وارد شده
است که او میگوید:
َ
الساعَ ُة»
« َح َّد َث ُهم ِبمَ ا هو کائِن إلی أن َت ُقومَ َّ
الجامع الصحیح سنن الترمذی ،اسم المؤلف :محمد بن عیسی أبو عیسی الترمذی السلمی ،دار النشر :دار إحیاء
التراث العربی  -بیروت  ،--تحقیق :أحمد محمد شاکر وآخرون ،ج  ،4ص  ،453ح 0666
پیغمبر اکرم این مطالب را از کجا میدانستند؟! مگر که شما نمیگویید« :ادعاء علم الغیب کفر» مالحظه کنید این کتب،
صحیحترین کتابهای شماست.
ما سپس گفتیم که ابوبکر از حامله بودن همسر خود و دختر بودن جنین اطالع میدهد .او از کجا میدانسته است؟!
آقای «ابن تیمیه»! آقای «محمد بن عبدالوهاب»! و آقای «بن باز»! شما در جواب این حرفها چه ادعایی دارید؟!
«البانی» هم در کتاب «ارواء الغلیل» جلد  1صفحه  16میگوید :این روایت صحیح است .ابوبکر از آنچه در رحم همسر
خود بوده خبر داشت .آقای «قرطبی» در کتاب «تفسیر» خود جلد هفتم میگوید:
«من قال إنه یعلم ما فی الرحم فهو کافر»!
هرکسی بگوید من میدانم چه نوزادی در رحم است ،کافر است!
الجامع ألحکام القرآن ،اسم المؤلف :أبو عبد هللا محمد بن أحمد األنصاری القرطبی ،دار النشر :دار الشعب –
القاهرة ،ج  ،0ص  ،0باب األنعام )16( :وعنده مفاتح الغیب.. ...
این مطالب را کنار هم بگذارید تا معلوم شود چکار میکنید و چه آشی میپزید!! آقای «سجودی» ادعا میکند ما چنین
شخصی را خرتر از خر میدانیم! اما «قرطبی» اصال چنین شخصی را کافر میداند.

علی الظاهر تمام کسانی که امروزه با استفاده از سونوگرافی جنسیت نوزاد را تشخیص میدهند باید کافر باشند! زیرا
«قرطبی» ادعا میکند هرکسی بگوید من میدانم چه طفلی در رحم است کافر است!
همچنین در کتاب «صحیح بخاری» وارد شده است که ابوبکر میگوید امروز آخرین روز عمر من هست و در همان شب
هم از دنیا میرود.
هم چنین خلیفه دوم در مدینه است و خبر دارد در نهاوند سپاه در حال شکست است .از همانجا صدا میزند :یا ساریه!
الجبل! ای فرمانده به کوه بروید و پناه بگیرید .سپاهیان میگوید :ما صدای خلیفه دوم را در فضا شنیدیم ،به کوه سنگر
گرفتیم و پیروز شدیم.
به ما پاسخ بدهید خلیفه در مدینه از کجا میدانست که با هزاران کیلومتر فاصله سپاه در حال شکست خوردن است؟!
آقای «بن باز»! «محمد بن عبدالوهاب»! و «ابن تیمیه»! چه جوابی برای گفتن دارید؟!
این مطالب خالصه بحثی بود که ما برای آن دسته از عزیزانی که برنامه هفته گذشته را ندیده بودند و یا دیده بودند و
حضور ذهن نداشتند ،مطرح کردیم .ما دو جلسه را به صورت خالصه بیان کردیم.
مجری:
استاد بسیار از شما متشکرم .انشاءهللا شما عزیزان بیننده و بزرگواران شیعه و اهل سنت متوجه مطالب هفته گذشته ما
شدهاید .انشاءهللا اگر در این زمینه هم سواالتی داشتید برای ما بفرمایید .ما با افتخار در خدمت شما هستیم.
جناب استاد از نظر علمای بزرگ اهل سنت اولیاء الهی میتوانند از علم غیب خبر بدهند؟! شما جایگاه پیغمبر را
فرمودید ،حال بفرمایید اولیاء الهی چنین علمی دارند یا خیر؟!
موضوع :علم غیب اولیاء الهی از منظر علمای اهل سنت
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

سؤال زیبایی است .ما باید برویم پای صحبت «ابن تیمیه» رهبر و خدای وهابیت بنشینیم .در کتاب «منهاج
السنة النبویة» یا «منهاج البدعة االمویة»! مطلبی وارد شده است.
«عالمه حلی» میگوید حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) از غیب خبر میدادند« .ابن تیمیه» در جواب مینویسد:
«أما اإلخبار ببعض األمور الغائبة»
اما در مورد خبر به بعضی از امور غایبه.
«فمن هو دون علی یخبر بمثل ذلک»
افرادی که کمتر از علی هستند هم از غیب خبر میدهند.
«فعلی أجل قدرا من ذلک»
علی که مقامی باالتر از آن دارد.
«وفی أتباع أبی بکر وعمر وعثمان من یخبر بأضعاف ذلک»
پیروان ابوبکر و عمر و عثمان چند برابر علی بن أبی طالب از غیب خبر میدادند.
آنها از کجا خبر میدادند؟!
«ولیسوا ممن یصلح لإلمامة»
و از کسانی که صالحیت امامت را داشته باشند هم نبودند.
او در آخر هم زهر خود را میریزد.
«وحذیفة بن الیمان وأبو هریرة وغیرهما من الصحابة کانوا یحدثون الناس بأضعاف ذلک»
حذیفه بن یمان و ابوهریره و دیگر صحابه چند برابر علی بن أبی طالب از غیب خبر میدادند!
«وعمر رضی هللا عنه قد أخبر بأنواع من ذلک»

و عمر بن خطاب چند نوع از این غیبها را خبر داده بود.
منهاج السنة النبویة ،اسم المؤلف :أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحرانی أبو العباس ،دار النشر :مؤسسة قرطبة
  ،6471الطبعة :األولی ،تحقیق :د .محمد رشاد سالم ،ج  ،5ص  ،631فصل قال الرافضي الخامس إخباره بالغائبوالكائن قبل كونه
این دیگر حرف «ابن تیمیه» است که می گوید :پیروان ابوبکر و عمر و عثمان چند برابر علی بن أبی طالب از غیب خبر
میدادند .جایگاه آن بزرگوار در علم غیب باالتر از این حرفهاست!! حال بفرمایید «ابن تیمیه» را مصداق ادعای خود
میدانید؟!
پیغمبر اکرم که سر جای خود ،اما ایشان ادعا میکند که حضرت امیرالمؤمنین ،ابوبکر ،عمر ،عثمان و اتباع آنها هم از
غیب خبر میداشتند؟! آیا میتوانیم (طبق گفته آقای سجودی) ادعا کنیم که «ابن تیمیه» خرتر از خر بوده است؟!
«األمر الیکم»!!
همچنین «ابن تیمیه» در کتاب «النبوات» جلد اول صفحه  460میگوید :بعضی از افراد مانند «أسود عنسی»« ،مسیلمه
کذاب» و دیگران اجنهای داشتند که توسط اجنه از غیب خبر میدادند .او در این کتاب جلد اول صفحه  004میگوید:
«واالخبار ببعض االمور الغائبة آلتی یأتی بها الکهان هو أیضا من مقدور الجن»
خبر به بعضی از امور غائب توسط بعضی از جادوگران و کاهنان هم ممکن بود.
«فإنهم تارة یرون الغائب فیخبرون به»
النبوات ،اسم المؤلف :أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحرانی أبو العباس ،دار النشر :المطبعة السلفیة  -القاهرة
–  ،6351ج  ،6ص  ،004فصل فجمیع ما یختص بالسحرة والکهان
به گفته او کاهنان و جادوگران هم میتوانستند از امکانات اجنه استفاده کنند و از غیب خبر دهند .کتاب «مقدمه ابن
خلدون» جلد اول صفحه  461مطالبی در مورد علم جفر در لغت میآورد و مینویسد:

علم جفر از قول امام صادق آمده است .بعضی از کسانی که اهل کرامت هستند ،صحیح هست از آن خبر بدهند .امام
صادق به پسرعمویش «زید» که قیام کرد عاقبت قیامش را خبر داد و همانطور که ایشان فرمود بود «زید» در جوزجان
کشته شد .سپس مینویسد:
«وإذا کانت الکرامة تقع لغیرهم فما ظنک بهم»
وقتی غیر از امام صادق از غیب خبر دهند ،چرا امام صادق از غیب خبر ندهد.
«علما ودینا وآثارا من النبؤة وعنایة من هللا باألصل الکریم تشهد لفروعه الطیبة»
سپس مینویسد:
«وقد ینقل بین أهل البیت کثیر من هذا الکالم غیر منسوب إلی أحد»
ثابت شده است که افرادی غیر از اهل بیت از غیب خبر میدهند.
مقدمة ابن خلدون ،اسم المؤلف :عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمی ،دار النشر :دار القلم  -بیروت -
 ،6654الطبعة :الخامسة ،ج  ،6ص  ،334لفصل الثالث والخمسون فی ابتداء الدول واالمم وفی الکالم علی
المالحم والکشف عن مسمی الجفر
به گفته او وقتی دیگران از علم غیب خبر میدهند ،چطور اهلبیت که ریشههای پاک و طیب دارند و آثار نبوت و
نشانههای الهی شامل حال آنهاست نتوانند از علم غیب خبر بدهند!! تکلیف «ابن خلدون» کامال روشن است.
همچنین آقای «ابن حجر هیثمی» در کتاب «الفتاوی الحدیثة» صفحه  000از قول «غزالی» میگوید:
«المؤمن یعلم الغیب أن بعض األولیاء قد یعلمه هللا ببعض المغیبات»
بعضی از اولیاء الهی به تعلیم الهی از غیب خبر میدهند.
«ألنه جائز عقال وواقع نقال»

این قضیه هم عقال جایز است و هم در خارج چنین اتفاقاتی رخ داده است.
«إذ هو من جملة الکرامات الخارجة عن الحصر علی ممر األعصار»
این قضیه از کرامات اولیائی است که خارج از شمارش است و در طول عصرهای مختلف به شمارش نمیرسد.
«فبعضهم یعلمه بخطاب وبعضهم یعلمه بکشف حجاب»
برای بعضی از این افراد حجاب کنار میرود و حقایق را میبینند.
«وبعضهم یکشف له عن اللوح المحفوظ حتی یراه»
همچنین بعضی دیگر از لوح محفوظ خبر میدهند.
الفتاوی الحدیثیة ،اسم المؤلف :أحمد شهاب الدین ابن حجر الهیتمی المکی ،دار النشر :دار الفکر  -ال یوجد  -ال
یوجد ،الطبعة :ال یوجد ،تحقیق :ال یوجد ،ج  ،6ص  ،000باب  0الحدیث مسئلة وسئل
او سپس می گوید :حضرت خضر در موارد متعددی از غیب خبر داده است .ابوبکر ،عمر و دیگران همگی از غیب خبر
دادند .او بحث دیگری را مطرح میکند مبنی بر اینکه کسانی که با خدا ارتباط دارند ،قطعا میتوانند از غیب خبر بدهند.
«ابن حجر عسقالنی» در کتاب «فتح الباری» جلد  6صفحه  073میگوید:
«وسائر ما کان النبی یخبر به من الغیوب بإعالم هللا تعالی إیاه ال أنه یستقل بعلم ذلک»
چنین نیست که پیغمبر اکرم از خود علم غیب داشته باشد ،بلکه به تعلیم خداوند بوده است.
«کما قال تعالی عالم الغیب فال یظهر علی غیبه أحدا اال من ارتضی من رسول»
فتح الباری شرح صحیح البخاری ،اسم المؤلف :أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل العسقالنی الشافعی ،دار
النشر :دار المعرفة  -بیروت ،تحقیق :محب الدین الخطیب ،ج  ،6ص  ،073ح 4510
سپس در جای دیگر مینویسد:

«وفیه داللة علی جواز اطالع الولی علی المغیبات باطالع هللا تعالی له»
این روایات داللت دارد بر اینکه خداوند ولی خود را از غیب آگاه میسازد و اشکالی هم ندارد.
«وال یمنع من ذلک ظاهر قوله تعالی عالم الغیب فال یظهر علی غیبه أحدا اال من ارتضی من رسول فإنه ال یمنع
دخول بعض اتباعه معه بالتبعیة»
فتح الباری شرح صحیح البخاری ،اسم المؤلف :أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل العسقالنی الشافعی ،دار
النشر :دار المعرفة  -بیروت ،تحقیق :محب الدین الخطیب ،ج  ،66ص  ،340ح 1630
در ادامه وارد شده است وقتی به تبع آیه  01از سوره جن از علم غیب خبر دارند ،اتباع ایشان هم از علم غیب خبر دارند.
جالب است یکی از علمای معاصر به نام «مأل محمد عمر سربازی» کتابی به نام «خالصة التصوف» دارد .ایشان
مینویسد" :بدان که اکابر فرمودهاند که پنهان کردن کرامت اختیاری بر ولی واجب است ،مگر جایی که اظهار آن ضروری
باشد یا از عالم غیب به او اجازه داده شود".
اگر ولی با عالم غیب مرتبط نیست ،از کجا میداند که از عالم غیب به او خبر میدهند که کرامت را ظاهر کند؟!
همچنین در کتاب «عقاید علماء دیوبند» اثر «سید طالب الرحمن» آمده است :وهابیها معتقدند که علم پیغمبر اکرم
تنها در احکام شریعت است و از علوم باطنی و اسرار حقیقت خبر ندارد .ایشان در ادامه میگوید :پیغمبر اکرم تمام علوم
اولین و آخرین را میدانست ،به طوری که نه بشری و نه ملک مقربی چنین اطالعی داشتند که پیغمبر اکرم میداند.
بازهم در میان علمای معاصر اهل سنت در کتاب «تعلیم اإلسالم» اثر عالمه مفتی کفایة هللا «دهلوی» وارد شده است:
"معجزه آن حضرت اطالع از امور آینده جهان است که بر اثر اطالع و آگاهی خداوند بسیاری از امور آینده جهان را به امت
اطالع داد و همه آنها موافق پیشبینی و اطالع آن حضرت به وقوع پیوستند .خداوند به وی علم و آگاهی بسیاری از
احوال گذشتگان و آیندگان داده بود که ایشان امت خویش را از آنها آگاه ساختند".

این مطالب نظر علمای معاصری است که معتقدند اولیاء الهی ،نبی گرامی اسالم و به تبع آن امتشان بعضی از غیب خبر
دارند .این مطالب کامال واضح و روشن است و چیز مخفی نیست که ما بخواهیم بگوییم به دنبال آن هستیم تا چیزی را
مخفی کنیم.
ما اصل عبارات ،جلد و صفحات کتابها را هم نشان دادیم .بنده گمان میکنم برای همگان اعم از عزیزان شیعه و اهل
سنت حتی سلفیون حجت تمام است.
بفرمایید صحبتهای آقایان را هم بشنوید ،عبارت «محمد بن عبدالوهاب»« ،بن باز» و کارشناسان شبکههای وهابی را
هم ببینید .در مقابل کتابهایی که ما نشان دادیم ازقبیل «صحیح بخاری»« ،صحیح مسلم» و کتب «ابن تیمیه» را
ببینید و خودتان قضاوت کنید.
مجری:
استاد من در جایی خوانده بودم که حتی برخی از طرفداران «ابن تیمیه» ادعا کردند که «ابن تیمیه» هم علم غیب
داشت .اگر این قضیه هم صحت داشته باشد و به آن بپردازید ،دیگر تکلیف قضیه روشن خواهد شد .واقعا چنین چیزی
هست؟!
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
به نکته زیبایی اشاره کردید .ما در جلسات قبل به این قضیه اشاره کردیم و قول داده بودیم که اشاره کنیم .در کتاب
«مدارج السالکین» اثر «ابن قیم جوزیه» متوفای  016شاگرد «ابن تیمیه» متوفای  005مطلبی در این خصوص وارد
شده است .او میگوید:
«ولقد شاهدت من فراسة شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمه هللا أمورا عجیبة»
من شاهد بودم که شیخ اإلسالم ابن تیمیه از امور عجیبه خبر داد.
«وما لم أشاهده منها أعظم وأعظم ووقائع فراسته تستدعی سفرا ضخما أخبر أصحابه بدخول التتار الشام»

من شاهد موارد زیادی از اتفاقاتی بودم که ایشان به آن خبر داد از جمله اینکه خبر داد قوم تاتار در شام میآیند.
او ادعا میکند که «ابن تیمیه» تمام قضایایی مثل اینکه چه تعداد انسان به دست این قوم کشته میشود را خبر داد.
همچنین در صحفه بعد وارد شده است که «ابن قیم» میگوید:
«وأخبرنی غیر مرة بأمور باطنة تختص بی مما عزمت علیه ولم ینطق به لسانی»
استاد من ابن تیمیه چندین بار از مسائل باطنی من خبر داد.
به عنوان مثال من نیت میکردم فالن کار را انجام دهم ،اما بدون اینکه نیت خود را اظهار کنم «ابن تیمیه» به من
میگفت که چنین نیتی کردی و میخواهی چنین کاری انجام دهی.
آیا این علم غیب هست یا علم غیب نیست؟!
(آقای سجودی!) آیا میتوانی در خصوص او چنین تعبیری بکار بری؟!
ابن قیم سپس میگوید:
«وأخبرنی ببعض حوادث کبار تجری فی المستقبل»
ابن تیمیه خبر داد حوادث بزرگی در آینده اتفاق میافتد ،اما زمان آن را معین نکرد.
«وقد رأیت بعضها وأنا أنتظر بقیتها»
من بعضی از مواردی که ابن تیمیه به آن خبر داده بود را دیدم و منتظرم تا دیگر وقایع هم اتفاق بیفتد.
او به قضیه تاتار در سال  070اشاره داشت که آنها میآیند ،مسلمین را شکست میدهند و در نهایت نصرت برای
مسلمین است .او بیش از هفتاد بار قسم میخورد که تاتار میآید ،این اتفاقات میافتد ،آدم میکشند و در نهایت
شکست میخورند .من گفتم:
«قل إن شاء هللا فیقول :إن شاء هللا تحقیقا ال تعلیقا»

بگو انشاءهللا .او گفت :انشاءهللا قطعا خداوند میخواهد ،تعلیقی در آن نیست!
او بسیار اصرار میکرد و قسم میخورد که چنین اتفاقاتی میافتد .وقتی به او گفتم از کجا میدانی چنین اتفاقاتی
میافتد ،گفت:
«کتب هللا تعالی فی اللوح المحفوظ»!
این اتفاقات در لوح محفوظ نوشته شده است!
مدارج السالکین بین منازل إیاک نعبد وإیاک نستعین ،اسم المؤلف :ابن قیم جوزی ،محمد بن أبی بکر أیوب
الزرعی أبو عبد هللا ،دار النشر :دار الکتاب العربی  -بیروت  ،6603 - 6363 -الطبعة :الثانیة ،تحقیق :محمد حامد
الفقی ،ج  ،0ص  ،467فصل الفراسة الثالثة :الفراسة الخلقیة وهی آلتی صنف فیها األطباء
او ادعا کرد که من در لوح محفوظ دیدم که چنین اتفاقاتی میافتد و حوادثی که در لوح محفوظ نوشته میشود قابل محو
نیست و قطعی است .مشاهده کنید «ابن تیمیه» ادعا میکند من از لوح محفوظ خبر دارم که چنین اتفاقاتی در آینده
خواهد افتاد.
(حال ببینید وهابیها در باره علم غیب چه میگویند؟) در کتاب «المنظار فی بیان کثیر من االخطاء الشایعة» اثر «صالح
بن عبدالعزیز» بحث ادعای علم غیب و اطالع از لوح محفوظ مطرح میشود و میگوید:
دوازدهمین چیزی که موجب کفر است ،این است که کسی ادعای علم غیب کند یا بگوید من از لوح محفوظ خبر دارم.
«ادعاء علم الغیب أو االطالع علی اللوح المحفوظ کفر»
صالح ابن عبدالعزیز ،الشیخ ،المنظار فی بیان کثیر من االخطاء الشایعة ،ص  ،65جامعة االمام محمد بن سعود
االسالمیة6463 ،هـ
او از قول «بن باز» نقل می کند که اگر کسی ادعای علم غیب یا خبر داشتن از لوح محفوظ کند ،کافر است .وهابی دیگر
«عبد الرحمن عبد الخالق» در کتاب «القضایا الکلیة» میگوید:

«ومن ادعی اطالعا علی الغیب أو اللوح المحفوظ فهو کافر مشرک»
هرکسی ادعا کند اطالع بر غیب یا اطالع بر لوح محفوظ دارد کافر و مشرک است.
الکتاب :القضایا الکلیة لالعتقاد فی الکتاب والسنة ،المؤلف :عبد الرحمن بن عبد الخالق الیوسف ،الناشر :الکتاب
منشور علی موقع وزارة األوقاف السعودیة بدون بیانات ،عدد صفحات (الکتاب الورقی) ،37 :ح 05
مجری:
عجیب است؛ یعنی واقعا این افراد این کتابها و برخی ادعاهایی که «ابن تیمیه» و امثال آن دارند را نمیبینند و این
فتواها را بیان میکنند؟!
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
نمیدانم؛ چه ایشان باشد ،چه «محمد بن عبدالوهاب» باشد ،چه «بن باز» باشد و چه دیگران باشد .حداقل این افراد
باید «صحیح بخاری» و «صحیح مسلم» را بردارند و مطالعه کنند .حداقل باید کتابهای بزرگانشان را هم مطالعه کنند و
ببینند حرفهایی که این حضرات میزنند در میزان علم و آگاهی چقدر ارزش دارد تا خودشان را رسواتر از رسوا نکنند.
حال ما کاری نداریم؛ آقایان حرفی زدهاند و ما هم در مورد آن بحث کردیم .ما نه میخواهیم به کسی توهین کنیم و نه
میخواهیم به کسی ناسزا بگوییم .همین مقدار که بینندگان عزیز قضاوت کنند بهترین پاداش است.
مجری:
جناب استاد از شما ممنونم .بزرگواران و همراهان خوب «شبکه جهانی والیت» و برنامه زنده «حبل المتین» از لطف و
عنایت و همراهی شما با «شبکه جهانی والیت» ممنونم .پیامهای برخی از دوستان به دست من رسیده است و گاهی
سؤاالتی مطرح شده است.
بخشی از پیامکهای بینندگان برنامه:
آقای حسین منفرد از مراغه انشاءهللا به موقع سؤال شما را به محضر استاد مطرح خواهم کرد.

خانواده محترم یدهللا جاللی از سردرود مثل همیشه حاضری خودشان را سر کالس والیت زدند .از شما ممنونیم.
خواهر بزرگوارمان منیژه بشارت از اصفهان سالم و درود فرستادند و گفتند :انشاءهللا عزاداریها قبول باشد .خواهرم از
شما ممنونم ،انشاءهللا از شما هم قبول باشد.
امر هللا از شیراز هم سالم و درود فرستادند .بسیاری از پیامهای دیگری که به دست ما رسیده است.
استاد وقتی که ما این مطالب را مطرح میکنیم ،یکی از دغدغههای بینندگان و نکاتی که گاهی بیان میکنند و سؤال
میپرسند ،این است که می گویند :شما در کنار نظرات و اقوال علمای اهل سنت اشاره به نظرات شیعه هم کنید ،زیرا به
این صورت دلشان آرامتر میشود.
حال می خواهیم اگر صالح بدانید در این بخش از برنامه در خصوص علم غیب ائمه اطهار (علیهم السالم) و طرز بیان آن
در کتب شیعه و منابع ما هم اشاره کنید.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
بسیاری از دوستان ما بارها تماس میگیرند و میپرسند که این نظرات در کتب شیعیان هم مطرح شده است یا خیر.
وهابیت کتب خود را کنار میگذارند و اگر در جایی ائمه اطهار از غیب خبر دادند آسمان و زمین را به هم میدوزند و
فریادشان گوش کروبیان را کر میکند که ببینید قرآن میفرماید کسی از علم غیب خبر ندارد ،اما شیعیان در کتب خود
ادعا میکنند ائمه اطهار از علم غیب خبر دارند.
بنده ابتدا به سراغ «نهج البالغه» میروم .حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) در خطبه  605بعضی از اتفاقاتی که
مربوط به بصره بود را خبر داد و فرمود :در آینده در بصره چنین اتفاقاتی رخ میدهد و چنین و چنان خواهد شد .یکی از
اصحاب عرض کرد:
َ
« َل َقد ُأع ِطی َ
ب»
ت یا أمِ ی َر المُ ؤمِ ِنی َ
ن عِ لمَ ال َغی ِ
یا امیرالمؤمنین! شما علم غیب دارید؟!

« َف َضحِ ک وَ َق َ
ان کل ِبیا»
ال لِلرَّ ُج ِل وَ ک َ
سپس فرمودند:
َ
س ُهوَ ِبعِ ل ِم َغیب»
«یا أ َخا کلب لَی َ
ای برادر! آنچه خبر دادم علم غیبی که خودم به آن خبر دهم نیست.
«وَ ِإ َّنمَ ا ُهوَ َت َع ُّلم مِ ن ِذی عِ لم»
این علم غیب را از صاحب علمی شنیدم.
نهج البالغة ،نویسنده :شریف الرضی ،محمد بن حسین ،محقق  /مصحح :صالح ،صبحی ،ص  ،651خ  605و من
كالم له ع فيما يخبر به عن المالحم
مراد امیرالمؤمنین از «ذِ ی عِ لم» رسول گرامی اسالم است که حضرت هم از خداوند عالم شنیده است .خیلی واضح
است! حضرت به صراحت می فرماید :من از خود چیزی نگفتم ،بلکه آنچه از آن خبر دادم غیبی بود که من از صاحب
علمی آن را فراگرفتم.
همچنین در کتاب «بحار االنوار» جلد  17جمله زیبایی وارد شده است .راوی میگوید :من به امام جواد عرض کردم که
شیعیان شما ادعا میکنند شما وزن تمام آبهای دجله را میدانید .آیا درست است؟! حضرت فرمود:
«یقدِرُ َّ
الل ُه َت َع َ
ض عِ لمَ َذلِک ِإلَی ب َُع َ
الی َأن ی َفو َ
وضة مِ ن َخلقِ هِ َأم ال»
آیا خداوند قدرت دارد آنچه من به آن علم دارم را به پشهای هم بدهد یا خیر؟
« ُقل ُت َنعَ م یقدِ رُ »
من گفتم :بله میتواند.
« َف َقال َأنَا َأکرَمُ َعلَی َّ
اللهِ َت َعالَی مِ ن ب َُع َ
وضة وَ مِ ن َأک َث ِر َخلقِ هِ »

حضرت فرمود :من در نزد خداوند عالم از یک پشه و بیشتر مخلوقاتش گرامیتر هستم.
بحار األنوار ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :جمعی از محققان ،ج  ،17ص  ،677ح
60
مجری:
چه استدالل زیبایی بود.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
حضرت میفرماید :خداوند عالم قادر است یا قادر نیست؟! آقایان وهابی که ادعا میکنند هزاران خدا همانند خود را
بیافریند! خدایی که قادر است هزاران خدا همانند خود را بیافریند ،نمیتواند علم خود را به اولیاء خود بدهد؟!
به قول آقای «سجودی» خداوند میتواند اسلحه به دست پیغمبرش بدهد تا پیغمبر خدا را بکشد .حال نمیدانیم اگر
پیغمبر هم خدا را با اسلحه کشت! بعد از آن چه اتفاقی میافتد؟!
چطور شد خدا چنین اختیاری دارد که هزاران خدا همانند خود را بیافریند یا سنگی بیافریند که نتواند آن را بلند کند ،اما
نمیتواند علم غیب را به اولیاء خود بدهد؟! این عقل آقایان وهابی است! آنها با این کار خود مدعی موحد بودن هستند!
و غیر از خودشان همگی را کافر میدانند!
روایت دیگر در کتاب «کافی» است .تقاضا دارم عزیزان مخصوصا عزیزان شیعه به این روایت خوب دقت کنند و در
بحثی که با وهابیت در فضای مجازی دارند ،به کار ببرند .بنده چند روایت میخوانم و تقاضا دارم عزیزان به مضمون این
روایات خوب دقت کنند.
در کتاب «کافی» شریف جلد اول صفحه  011روایتی وارد شده است که امام صادق میفرماید:
َّ
َ
ن»
« ِإ َّن لِلهِ َت َبا َرک وَ َت َعالی عِ لمَ ی ِ
خداوند تبارک و تعالی دو علم دارد.

اء ُه وَ رُ ُسلَ ُه»
«عِ لما َأظ َه َر َعلَیهِ مَ َال ِئک َت ُه وَ َأن ِبی َ
علمی که مالئکه و انبیاء و پیامبرانش را بر آن آگاه میکند.
اء ُه َف َقد َعلِمن ُ
َاه»
« َفمَ ا َأظ َه َر َعلَیهِ مَ َال ِئک َت ُه وَ رُ ُسلَ ُه وَ َأن ِبی َ
هرآنچه خدا بر مالئکه و پیامبرانش علم غیب داده است ،ما هم آن را میدانیم.
«وَ عِ لما اس َتأ َث َر ِبهِ َف ِإ َذا بَ َدا لِلَّهِ ِفی َشیء مِ ن ُه َأعلَمَ نَا َذلِک»
علمی است منحصر به خداوند عالم است و کسی غیر از او از آن خبر ندارد و تنها دست خداست.
َ
«وَ َعر َ
ن ک ُانوا مِ ن َقب ِلنَا»
َض َعلَی األئِمَّ ةِ َّال ِذی َ
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،ج  ،6ص ،011
ح6
حضرت به صراحت میفرماید :علم منحصر به خداوند تنها دست خود اوست ،اما آنچه از غیب برای مالئکه ابالغ کرده
است یا برای پیامبرانش آگاه کرده است را میدانیم .این همان تعبیری بود که ما در «صحیح مسلم» و دیگر کتب اهل
سنت داشتیم.
«عالمه مجلسی» هم در کتاب «مرآة العقول» جلد  3صفحه  676میگوید :سند دوم این روایت صحیح است .روایت
دیگری در کتاب «کافی شریف» جلد اول صفحه  011وارد شده است که حضرت میفرماید:
« ِإ َّن ل َِّلهِ عَ َّز وَ َج َّ
ن عِ لم َال یعلَمُ ُه ِإ َّال ُهوَ وَ عِ لم َع َّلمَ ُه مَ َال ِئک َت ُه وَ رُ ُسلَ ُه»
ل عِ لمَ ی ِ
خداوند عالم دو علم دارد؛ علمی که جز خودش کسی دیگر از آن خبر ندارد و علمی که به مالئکه و پیامبرانش
آموزش داده است.
ن نَعلَمُ ه»
« َفمَ ا َع َّلمَ ُه مَ َال ِئک َت ُه وَ رُ ُسلَ ُه َفنَح ُ

ما تمام آنچه را خداوند به مالئکه و پیامبران آموزش داده است ،میدانیم.
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،ج  ،6ص ،011
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«عالمه مجلسی» بازهم میگوید :این روایت صحیح است .در کتاب «کافی شریف» جلد اول صفحه  011روایتی وارد
شده است که خیلی جالب است .حضرت میفرماید:
«یبس ُط لَنَا العِ لمُ َفنَعلَمُ »
خداوند در علم خود را برای ما باز میکند و ما میدانیم.
«وَ یق َب ُ
ض عَ َّنا َف َال نَعلَمُ »
خداوند در علم خود را بر ما میبندد و ما نمیدانیم.
عقیده ما نسبت به ائمه اطهار چنین است .هرآنچه را که خداوند اراده کند از علم ما کان و ما یکون و هو کائن الی قیامت،
میدانند .همچنین اگر خداوند عالم اراده کند که آنها ندانند ،به هیچ وجه نخواهند دانست .ائمه از پیش خود چیزی
ندارند ،هرچه دارند از خداوند عالم است.
اء َّ
ال ِس ُّر َّ
ل وَ َأ َس َّر ُه َجب َر ِئی ُ
اللهِ عَ َّز وَ َج َّ
ل َأ َس َّر ُه ِإلَی َجب َر ِئی َ
«وَ َق َ
الله»
ل ِإلَی مُ َحمَّ د وَ َأ َسرَّ ُه مُ َحمَّ د ِإ َلی مَ ن َش َ
خداوند عالم بعضی اسرار خود را در اختیار جبرئیل قرار داده است ،جبرئیل این اسرار را در اختیار رسول اکرم
قرار داده است و رسول اکرم هم این اسرار را به هرکسی که خداوند اراده کرده داده است.
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،ج  ،6ص ،011
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«عالمه مجلسی» در کتاب «مرآة العقول» این حدیث را صحیح میداند .روایات زیاد است؛ بنده روایاتی که صددرصد
صحیح است را آوردم .بازهم در کتاب «کافی شریف» جلد اول صفحه  010روایتی وارد شده است که «عمار ساباطی»
میگوید:
َ
َ
َّ
ب»
ن اإلِمَ ِ
ام یع َل ُم ال َغی َ
« َسأل ُت أبَا عَ بدِ اللهِ عَ ِ
از امام صادق سؤال کردم :امام علم غیب دارد؟
الشی َء َأعلَمَ ُه َّ
ال َال وَ َلکن ِإ َذا َأرَا َد َأن یعلَمَ َّ
« َف َق َ
الل ُه َذلِک»
حضرت فرمود :نه ،اما امام دوست دارد چیزی را بداند که چه اتفاقی برای آن میافتد و خداوند عالم هم علم را
به آنها آموزش میدهد.
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،ج  ،6ص ،010
ح4
«عالمه مجلسی» در کتاب «مرآة العقول» جلد سوم میگوید:
«الحدیث الرابع :موثق»
مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :رسولی
محالتی ،سید هاشم ،ج  ،3ص  ،661ح 4
تفاوت حدیث موثق با حدیث صحیح این است که حدیث صحیح حدیثی است که تمام راویان آن امامی عادل ضابط
باشند ،اما حدیث موثق حدیثی است که یک یا چند راوی آن غیر امامی ثقه هستند.
غیر امامی به این معنا که شیعه دوازده امامی نیست ،بلکه شش امامی یا چهار امامی یا سنی است .ما روایات تعدادی
از روات اهل سنت را ثقه میدانیم و به روایات آنها هم عمل میکنیم .عزیزان دقت کنند ما میگوییم اگر یک راوی یا
بیشتر غیر امامی بود ،اما ثقه بود روایت او را موثقه میدانیم.

باز هم در جلد اول از کتاب «کافی شریف» صفحه  015روایتی از امام صادق (علیه السالم) وارد شده است که حضرت
میفرماید:
اء َأن یعلَمَ ُعلم»
« ِإ َّن اإلِمَ امَ ِإ َذا َش َ
اگر امام بخواهد چیزی را بداند ،خداوند آن علم را به او میدهد.
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،ج  ،6ص ،015
ح6
مشاهده کنید ائمه اطهار میفرمایند :ما از نزد خود علمی نداریم .اگر علم داریم یا از غیب خبر میدهیم این به برکت
تعلیم هللا است.
مجری:
استاد ای ن اراده از سمت امام است یا از سمت خداست؟! اگر خداوند اراده کند این علم را به امام میدهد یا هرموقع
امام اراده کند از خداوند علم را میخواهد؟!
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
اگر از طرف خداوند عالم اراده شود؛
( ِإ َّنما َأمرُ ُه ِإذا َأرا َد َشیئا َأن ی ُق َ
ول لَ ُه کن َفیکون)
فرمان او تنها این است که هر گاه چیزی را اراده کند به او میگوید ":موجود باش" آن نیز بالفاصله موجود
میشود!
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در این مسئله هیچ شکی نیست .این روایت میخواهد بفرماید زمانی که امام اراده میکند به دلیل اینکه اراده امام
مرضی او هست ،خداوند این علم را در اختیار او قرار میدهد .اگر اراده نکند خدا علمی در اختیار او قرار نمیدهد.

در واقع اراده خداوند عالم بعد از اراده امام (علیه السالم) است .امام درخواست میکند که میخواهد از علم غیب خبر
داشته باشد و خداوند عالم در خزانه علم خود را باز میکند و به امام علم عطا میکند.
مجری:
ممکن است گاهی اوقات امام ارادهای کند ،اما خداوند به امام عطا نکند؟!
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
ما در روایات ندیدیم که امام چیزی بخواهد ،اما خداوند عالم به او ندهد .ائمه اطهار به قدری نزد خداوند عالم عزیز و
محبوب هستند که اگر چیزی از خداوند بخواهند به هیچ وجه رد شدنی نیست .در مقابل ائمه اطهار هم درخواست رد
شدنی از خداوند ندارند.
مجری:
ائمه اطهار میبینند رضای خداوند در چیست تا همان را درخواست دهند.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
ائمه اطهار نمیآیند درخواست کنند که خدایا سنگی را بیافرین که خود نتوانی آن را بلند کنی! یا هزاران خدا همانند خود
بیافرین .ائمه اطهار (علیهم السالم) آموزش یافته مکتب وحی و پرورش یافته مکتب نبی گرامی اسالم هستند ،به
همین خاطر چیزی را می خواهند که رضای خداست و مصلحت به او تعلق گرفته است .اگر مصلحت تعلق نگرفته باشد،
آنها چیزی از خداوند عالم طلب نمیکنند.
این مطالب در حقیقت عباراتی بود که ما در کتب شیعیان داشتیم .در روایت دیگری وارد شده است:
ُ
اء َأن یعلَمَ أعلِم»
« ِإ َّن اإلِمَ امَ ِإ َذا َش َ
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،ج  ،6ص ،015
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روایت قبل صحیح است و این روایت صحیح نیست ،زیرا راوی آن «ابی ربیع شامی» است که مورد تأیید نیست و بعضی
از روایات مسئلهدار را نقل کرده است.
آنچه که مهم است ،این است که ما چندین روایت صحیح داریم مبنی بر اینکه ائمه اطهار (علیهم السالم) علم غیب دارند
و علم غیب برای آنها ذاتی نیست ،بلکه به تعلیم هللا است.
زمانی که مشیت خداوند عالم به یک چیز تعلق بگیرد ،آن علم را در اختیار ائمه اطهار قرار میدهد .اگر ائمه (علیهم
السالم) علم چیزی را از خداوند عالم بخواهند ،خداوند در آن علم را برای آنها میگشاید.
این مطالب خالصهای از عقیده شیعه در روایات است .ائمه اطهار ادعا نمیکنند ما علم غیب داریم ،بلکه میفرمایند آن
علم غیبی که خداوند به ما داده است را داریم.
مجری:
شما به یک سؤال دیگر هم پاسخ بدهید ،سپس انشاءهللا در خدمت عزیزان بیننده باشیم و تلفنهای آنها را داشته
باشیم .نظر علمای شیعه نسبت به علم غیب ائمه اطهار (علیهم السالم) چیست؟! اگر کوتاه و مختصر بفرمایید ممنونم.
موضوع :علم غیب ائمه اطهار از منظر علمای شیعه
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
بله ،من هم به صورت مختصر عرض خواهم کرد« .مرحوم شیخ مفید» کتابی به نام «اوائل المقاالت» دارد .ایشان در
این کتاب بحث علم ائمه اطهار به ضمائر ،کائنات و علم غیب را مطرح میکند .ایشان میفرماید:
«إن األئمة من آل محمد قد کانوا یعرفون ضمائر بعض العباد»
ائمه اطهار از آل محمد (صلی هللا علیه و آله) باطن افراد را میدانستند.
«ویعرفون ما یکون قبل کونه»
و قبل از اینکه اتفاقی بیفتد ،ائمه باطنشان را میدانستند.

یکی از آقایان جمله ای گفته بود مبنی بر اینکه قبل از اینکه ما به دنیا بیاییم ،امام رضا میدانست که ما چه روزی به دنیا
میآییم و چه حاجتی داریم .این فرمایش «شیخ مفید» است .البته ایشان میگوید:
«ولیس ذلک بواجب فی صفاتهم وال شرطا فی إمامتهم»
البته این شرط واجب امامت نیست.
ما نمیخواهیم بگوییم به دلیل اینکه ائمه اطهار علم غیب داشتند ،بنابراین امام هستند.
«وإنما أکرمهم هللا تعالی به وأعلمهم إیاه»
خداوند عالم به خاطر لطفی که در اطاعت آنها از خداوند دارد ،آنها را از غیب باخبر کرده است.
این موارد باعث میشود که ما از ائمه اطهار (علیهم السالم) اطاعت کنیم و به امامت آنها تمسک کنیم .درنهایت
مینویسد:
«فأما إطالق القول علیهم بأنهم یعلمون الغیب فهو منکر بین الفساد»
اگر کسی به صورت مطلق بگوید که آنها غیب میدانستند ،هم منکر است و هم فساد آن روشن است.
أوائل المقاالت ،نویسنده :الشیخ المفید ،ص  ،10ح 46
آنها علم غیب نمیدانستند ،بلکه علمی را که خداوند عالم به آنها از غیب آموزش میداد از آن خبر داشتند.
این همان تعبیری است که «حذیفه»« ،ابوهریره»« ،ابو زید»« ،ابو سعید خدری» داشتند .آنها میگفتند که پیغمبر ما
این مطالب را فرموده است که آن هم به تعلیم هللا بود« .شیخ صدوق» در کتاب «االعتقادات» میفرماید:
«و أنهم عیبة علمه و تراجمة وحیه و أرکان توحیده»
ائمه اطهار (علیهم السالم) مخزن علم خداوند و بازگو کننده وحی الهی و ارکان توحید خداوند عالم هستند.

إعتقادات اإلمامیة ،نویسنده :ابن بابویه ،محمد بن علی ،ص  ،64باب [ ]31باب االعتقاد فی عدد األنبیاء و
األوصیاء -علیهم السالم-
«مرحوم سید مرتضی» هم مینویسد:
«إال أنا قد علمنا باألخبار الشائعة أنهم علیهم السالم أخبروا بالغائبات»
ما روایات شایعی داریم مبنی بر اینکه ائمه اطهار (علیهم السالم) خبر از غیب دادهاند.
«فعلمنا أن هللا تعالی قد أطلعهم علی ذلک»
و یقین میدانیم که خداوند عالم از غیب به آنها خبر داده است.
رسائل الشریف المرتضی ،نویسنده :الشریف المرتضی ،ج  ،6ص  ،050مسألة حادیة وعشرون
بنابراین غیب منحصر به خداوند است ،اما مهم این است که آیا خداوند عالم به کسی هم آموزش میدهد یا خیر« .اال
من ارتضی» چه کسی بهتر از آل محمد (صلوات هللا علیهم اجمعین) که خداوند متعال از آنها راضی باشد.
مجری:
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
استاد از شما بسیار ممنونم ،چون به صورت مختصر و مفید بحث را به جای خوبی رساندید .انشاءهللا بازهم در هفتههای
آینده مباحث خود را ادامه خواهیم داد.
ما خاطرات شیرینی از سفر معنوی حج مخصوصا در طواف خانه کعبه داریم .میدانید که در ایام حج تمتع پردههای
کعبه را باال میزنند و رکن یمانی و مستجار قسمتی که دیوار خانه کعبه شکافته میشود و وجود نازنین مادر
امیرالمؤمنین وارد میشود ،نمایان است.

در این زمان حضرت مهمان خانه کعبه میشوند ،در آنجا به دنیا میآیند و سه روز هم مهمان هستند .جالب است که
دقیقا این قسمت بر دیوار خانه کعبه نمایان است .هربار شکاف نمایان شده است و وهابیها خواستند مخفی کنند ،اما
این اتفاق نیفتاده است.
به عنوان مثال در سعی بین صفا و مروه نکته جالبی است .فاصله بین صفا و مروه دقیقا اندازه فاصله حرم حضرت
ابوالفضل تا حرم امام حسین (علیه السالم) است.
استاد ما امسال به نکتهای رسیدیم و آن هم اینکه فاصله بین صفا و مروه  407متر است .طبق محاسباتی که دوستان
داشتند این فاصله اندازه فاصله بین الحرمین است.
زمزمهای که من دائما در سعی صفا و مروه آن را تکرار میکردم ،بیتی بود که میخواهم تقدیم حضور شما کنم و میان
برنامه ای از وجود نازنین آقاجانمان حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) ببینیم و بشنویم و تلفنها را خدمت شما
داشته باشیم.
عشق من و تو چه ماجرایی دارد
این قصه چه شاه و چه گدایی دارد
من بین صفا و مروه هم میگویم
ایوان نجف عجب صفایی دارد
این میان برنامه بسیار زیبا با تصویر ایوان نجف شروع شد و با تصویر ایوان نجف هم به پایان رسید .الهی که خدا به حق
امیرالمؤمنین به زودی کربالی معلی و نجف اشرف را روزیتان کند و عتبات عالیات را زیارت کنید .مخصوصا اآلن که کم
کم ندای کاروانهای اربعین هم به صدا درمیآید .انشاءهللا خداوند رزق و روزی همه ما کند که کربال مشرف شویم و
مسیر نجف تا کربال یکی یکی ستونها و موکبها را بپیماییم .واقعا چه لذت و چه صفایی دارد!!
انشاءهللا این زیارت نصیب همه شما شود ،مخصوصا کسانی که هنوز کربال نرفتهاند« .بسم هللا» بگویید« ،یا علی»
بگویید و امسال همت کنید .امسال از خداوند بخواهید انشاءهللا خداوند شما را کمک میکند.

اربعین فرصت خوبی است ،مخصوصا برای کسانی که میگویند دستمان خالی است و زیارت امکانپذیر نیست .زیارت
کردن در اربعین مقداری راحتتر است و شرایط فراهمتر است .انشاءهللا «یا علی» بگویند و امسال کربالیی شوند.
تماسهای بینندگان برنامه:
ما از این لحظه در خدمت دوستان خوب بیننده هستیم .عزیزان بیننده میتوانند سؤاالت خود را مطرح کنند ،با افتخار
پاسخگو خواهیم بود .جناب آقای کرمانی از کرمان پشت خط ارتباطی ما هستند .آقای کرمانی سالم به شما ،شب شما
بخیر:
بیننده (آقای کرمانی از کرمان – شیعه):
سالم عرض میکنم خدمت شما حاج آقای اسماعیلی ،انشاءهللا زیارت شما قبول باشد و نائب الزیاره ما شیعیان هم
بوده باشید.
مجری:
حتما دعاگو بودیم ،ممنونم.
بیننده:
سالم عرض میکنم خدمت استاد حضرت آیت هللا دکتر حسینی قزوینی.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
سالم عرض میکنم ،ممنونم.
بیننده:
آقای دکتر مطالبی دارم .کلیپ صوتی از یکی از کارشناسان شبکه وهابی به نام «عقیل هاشمی» نسبت به معاویه که
وهابیها برای او فضائل خاصی قائلند ،دارم.

اگر واقعا یک شیعه نصف مطالبی که این آقای وهابی نسبت به معاویه را عنوان میکرد عنوان کند ،واقعا شیعه است.
ببینید این چهار شبکه چه کارهایی نمیکردند و ویژه برنامههای خاصی میرفتند.
بنده کلیپی میگذارم و توضیحاتی میدهم ،فقط تقاضا دارم که علما و مولویان این کلیپ را گوش کنند تا ببینند شیعه
چقدر مظلوم است .وهابیت به هیچ جایی وابسته نیستند و صاحبی ندارند .اگر صاحب دارند نسبت به این کلیپ اعتراض
کنند.
مجری:
آقای کرمانی صدا واضح نبود ،خودتان توضیح بدهید که آنها چه مطالبی گفتند و اگر توانستید بعدا کلیپ را برای
دوستان ما در شبکه بفرستید تا بتوانند در برنامهها استفاده کنند.
بیننده:
آقای «هاشمی» در اینجا عنوان می کند که معاویه گناه کبیره کرده است که با حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه)
بیعت نکرده است .همانطور که همه میدانند در گناه کبیرهای که آقای «هاشمی» عنوان میکند معاویه انجام داده است
افراد زیادی کشته شدند.
آقای «هاشمی»! شما که می گویید معاویه گناه کبیره کرده است ،حکم اشخاصی که معاویه را در این جنگها حمایت
کردند و افراد زیادی از این طریق کشته شدند ،چیست؟!
او برای بار دوم عنوان میکند که معاویه گناه کبیره کرده است یزید را به جانشینی انتخاب کرده است .همچنین هتک و
بیحرمتیهایی که یزید نسبت به حرمین شریفین کرده است و خونریزیهایی که در دشت کربال نسبت به اهلبیت
پیغمبر اکرم انجام داده شده از سوی شخصی که آقای «هاشمی» میگوید معاویه او را منصوب کرده است ،به کجا
میرود؟
بازهم «هاشمی» عنوان کرده است که معاویه برای بار سوم گناه کبیره کرده است .گفتنی است خداوند متعال در قرآن
کریم میفرماید :به عهد و پیمان خود وفادار بمانید.

معاویه به عهد و پیمان خود نسبت به سرور جوانان اهل بهشت ،امام حسن وفادار نبود و عهد شکست .شکستن عهد و
پیمان از طرف نبی اکرم (صلی هللا علیه و آله و سلم) جایگاهی ندارد و شخص خاطی دروغگو محسوب میشود.
شخصی که عهد و پیمان میشکند دروغگو و کذاب میباشد.
آیات زیادی هم داریم که شخص کذاب وارد بهشت نمیشود و گناه پیاپی را برای معاویه عنوان میکند .حال این موارد را
گفتم تا عزیزانی که نسبت به معاویه تعصب دارند و فضائلی قائل هستند ،واکنش نشان دهند .چطور است که یک شبکه
راحت میتواند به مقدسات آنها توهین کند و آنها سکوت کنند که آن هم گناهی کبیره است.
مجری:
آقای کرمانی از شما متشکرم .انشاءهللا حضرت استاد توضیحاتی در این زمینه خواهند داد .با شما خداحافظی میکنم،
از شما تشکر میکنم .ممنون از اینکه تا این اندازه مطالب را دنبال میکنید و تالش میکنید پیامها را به ما برسانید.
استاد نکتهای در این زمینه وجود دارد؟!
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
حرف درستی میزنند« .شهد شاهد من أهلها»! کسانی که ادعا میکنند معاویه معصوم بوده است ،به حق بوده است و
اجتهاد و خطا کرده است زمانی که پای گناه کبیره به میان آید بحث اجتهاد و خطا نیست .این قضیه همانند این است که
کسی زنا کند و افرادی ادعا کنند که او اجتهاد کرده است زنا کرده است .همچنین کسی دیگر آدم بکشد یا شراب بخورد
و ادعا کنند او اجتهاد کرده است.
قطعا دوستان ما این کلیپ را دارند ،اما اگر ایشان کلیپ را از طریق فضای مجازی برای ما بفرستند ،ما از ایشان تشکر
میکنیم.
مجری:
بسیار خوب ،آقای کرمانی از شما ممنونم .به دیار امام رضا مشهد مقدس برویم ،بیننده بزرگوار ما آقای ایرانی پشت خط
هستند .آقای ایرانی سالم علیکم:

بیننده (آقای ایرانی از مشهد – اهل سنت):
با عرض سالم خدمت استاد بزرگوار و مجری برنامه.
مجری:
ممنون و متشکرم .در خدمت شما هستم.
بیننده:
استاد بزرگوار فرمودند خلیفه دوم زمانی که در عربستان بودند ،در جنگی که داخل ایران بود به فرماندهان جنگ چطور
اطالع میدادند؟! در آن زمان که بیسیم و تلفن همراه نبود ،خلیفه دوم از چه ترفند و فنونی استفاده میکرد؟!
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
از علم غیب استفاده میکردند.
بیننده:
ایشان چطور علم غیبی داشت که وقتی فرمانده در جنگ میخواست شکست بخورد ،آنها را چطور صادر میکرد؟
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
علم غیب که شاخ و ُدم ندارد .وقتی امام صادق بفرماید علم غیب دارم کفر است ،اما اگر این افراد نسبت به دیگران نقل
کنند وهابیت ادعا میکنند که این عین توحید و عین ایمان است.
مجری:
آقای ایرانی شما اهل سنت هستید یا شیعه؟!
بیننده:
من سنی زاده هستم.

مجری:
ظاهرا در منابع شما چنین است که این افراد علم غیب داشتند.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
برادر بزرگوارم من این مطالب را از کتب خود شما بیان کردم« .ابن تیمیه» در کتاب «مجموع الفتاوی» جلد  66میگوید:
عمر بن خطاب وقتی سپاهی را فرستاد ،مردی را به نام «ساریه» صدا زد .آنها در مدینه بودند که صدا زدند :ای فرمانده
به کوه پناهنده شوید و سنگر بگیرید .این افراد به کوه پناهنده شدند و پیروز شدند .از طرف دیگر «ابن قیم»« ،ابن
حجر»« ،ابن کثیر»« ،ابن خلدون»« ،ألبانی»« ،ابن حجر مکی» این مطلب را آوردهاند .حتی بعضی افراد گفتهاند که
معجزه او فراتر از معجزه پیامبران بوده است .من هیچکدام از این مطالب را از کتب شیعیان نیاوردم ،بلکه همگی را از
کتب عزیزان اهل سنت آوردم.
بیننده:
استاد اصال با عقل جور درنمیآید .اگر در آن زمان تلفن همراه میبود ،ما قبول میکردیم.
مجری:
شما این حرف را پذیرفتید یا نپذیرفتید؟!
بیننده:
برادر من نپذیرفتم.
مجری:
یعنی به نظر شما ایشان علم غیب نداشتند؟!
بیننده:

صدا قطع و وصل میشود .من سؤال دیگری هم از استاد بزرگوار دارم .زمانی که اجداد ما روزی پنج وقت نماز
میخواندند ،آیا اعراب جلوتر از اسالم نماز میخواندند یا خیر؟!
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
مشاهده کنید جلوتر از اسالم در آئین پیامبران گذشته نماز بوده است .حضرت عیسی در همان ابتدای امر میفرماید:
(وَ َأوصا ِنی ِب َّ
الصالة)
و مرا توصیه به نماز کرده است.
سوره مریم ( :)66آیه 36
ما نمی دانیم نمازشان به چه صورت بوده است .همچنین قبل از پیغمبر اکرم هم در مکه مکرمه افرادی همانند حضرت
ابوطالب بودند که در مورد آنها گفته شده از اوصیاء حضرت ابراهیم بودند .چنین نبود که هیچ انسان نمازخوان و مؤمنی
در مکه نباشد ،اما به قدری اندک بودند که به آن شکل به چشم نمیآمدند.
مجری:
سبک و سیاق نماز هم متفاوت است.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
بله ،در هر دین و شریعتی نماز به یک نحو بوده است .در رابطه با حضرت داود نماز به یک صورت بوده است ،در رابطه با
حضرت موسی و حضرت عیسی به نحو خاصی بوده است و در شریعت نبی گرامی اسالم هم طور دیگری بوده است.
آنچه محرز است ،این است که نبی گرامی اسالم از بدو والدت یا بلوغ به شریعت خودشان عمل میفرمودند .حضرت
نماز میخواندند ،روزه میگرفتند ،اگر اهل زکات بودند زکات میپرداختند ،حج میکردند.
عقیده ما بر این است که نبی گرامی اسالم قبل از رسالت به شریعت خودشان عمل میفرمودند.

مجری:
آقای ایرانی از مشهد مقدس متشکرم ،خدانگهدار شما باشد .آقای اثنی عشری از دیار اهواز خوزستان پشت خط ارتباطی
ما هستند .خدمت شما سالم عرض میکنم و شب بخیر میگویم:
بیننده (آقای اثنی عشری از خوزستان – شیعه):
سالم علیکم و رحمة هللا و برکاته خدمت مجری محترم .انشاءهللا طاعات شما قبول باشد ،حجکم مقبول و سعیکم
مشکور .جناب آقای اسماعیلی من فکر کردم به حرم حضرت زینب تشریف بردید تا از حضرت زینب دفاع کنید.
سالم خدمت آیت هللا بزرگوارم .من از دور دست و پیشانی ایشان را میبوسم .انشاءهللا خداوند ایشان را حفظ کند .من
به این شبکه افتخار می کنم که عزیزان اهل سنت همانند فردی که جلوتر از من تماس گرفته بود راحت سؤاالت خود را
میپرسند.
گفتنی است اگر ما بعد از مدتها یک کلمه حرف در جواب شبکههای ناصبی داریم ،خدا را گواه میگیرم اگر یک کلمه ما
حرف بزنیم هزاران یاوه تحویل ما میدهند .آنها انواع و اقسام اهانتها را به بزرگان و کوچکان ما میکنند ،بگذریم از
خودمان.
اخیرا رئیس «شبکه کلمه» انگلیسی وهابی که به سمت انگلستان فرار کرده است افاضاتی دارد .او در برنامه چند روز
پیش خود افاضه میکرد چرا شیعیان که دائما «قال الصادق» و «قال الباقر» عرض میکنند ،کتابی از آنها به ما نشان
نمیدهند؟!
چرا فقه خود را از آنها نگرفتند؟! اگر شیعیان فقه خود را از آنها گرفتند و کتابی دارند ،به ما نشان بدهند تا ما هم به
آنها تأسی کنیم.
آنها تلفن مرا وصل نکردند تا جواب آنها را بدهم .بنده خدمت آنها عارضم از نظر حقیر ما تا امام یازدهم که امام
حسن عسکری باشند ،از اسمش مشخص است که در پادگانها محاصره بودند ،چه رسد به کتابهایشان .به عالوه

حاکمان آن زمان بنی امیه و بنی عباس و دیگران بودند که همه مردم دنیا میدانند .قدرت در دست تا االن دست اهل
سنت بوده و االن دست وهابیت است .ما چطور کتاب آنها را نشان بدهیم؟!
اگر «سید بن طاووس»« ،شهید اول»« ،شهید ثانی» و دیگران وجود خارجی نداشتند و این مسائل را در کتب خود از
ائمه ما نقل نکردند ،از چه منابعی نقل کردند؟! آنها صددرصد این مطالب را از کتب آنها نقل کردند .این هم ادعاست
که این افراد به کار میبرند؟!
مخالفین ،کتب ائمه اطهار را از بین بردند ،زیرا قدرت در دست آنها بوده است .آقای دکتر آیا غیر از این بوده است؟!
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
جناب آقای اثنی عشری عزیز! اوال ما به این افراد جواب نقضی میدهیم .ما از رسول گرامی اسالم باالتر نداریم .آیا
رسول اکرم کتابی داشتند و در طول این  03سال کتاب  17صفحهای تألیف کردند؟! اگر چنین کتابی بوده است به ما
نشان بدهید.
هرگاه شما کتاب پ یغمبر اکرم را به ما نشان دادید ،ما کتاب ائمه اطهار را به شما نشان خواهیم داد .از این گذشته خلفا
 01سال خالفت کردند .شما کتابی از خلفا به ما نشان بدهید تا ببینیم که ایشان کدام کتاب را تألیف کردند.
مجری:
شما که دین خود را از آنها میگیرید ،کتابی از آنها به ما نشان بدهید.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
در میان صحابه از جمله «ابوهریره»« ،ابو سعید خدری»« ،ابن عباس»« ،عبدهللا بن مسعود» و امثال آنها کتابی به ما
نشان بدهید تا ببینیم که آیا آنها کتابی داشتند یا خیر؟! ما خبر نداریم ،اگر این افراد کتابی داشتند در شبکههای خود به
ما نشان بدهید تا استفاده کنیم.

همچنین در میان تابعین اولین ائمه اهل سنت «ابوحنیفه» است که از او به امام اعظم تعبیر میکنند .در حال حاضر هم
اکثریت مردم کره زمین حنفی مذهب هستند .ایشان متوفای  617هجری است .آقایان کتاب  1صفحهای از «ابوحنیفه»
به ما نشان بدهند تا ببینیم «ابوحنیفه» که این همه شاگرد داشت و پیروان زیادی دارد کتابی هم تألیف کرده است ،یا
خیر!!
جواب دیگر این است که ائمه اطهار مطالبی را بیان کردند .به عنوان مثال از امام سجاد (علیه السالم) کتابی به نام
«صحیفه سجادیه» در دست داریم .از امیرالمؤمنین کتابی به نام «نهج البالغه» در دست داریم.
همچنین از امام صادق کتابی به نام «مصباح الشریعة» در دست داریم ،از امام حسن عسکری کتابی به نام «تفسیر امام
حسن عسکری» است .این کتب بین شیعیان مشهور است.
عالوه بر این ائمه اطهار (علیهم السالم) مطالبی میفرمودند و شاگردان آنها مطالب آن بزرگواران را به صورت کتاب
درمیآوردند.
طبق عبارتی که «مرحوم شیخ حر عاملی» دارد ،در قاعده چهارم یا پنجم «خاتمة الوسائل» وارد شده است که از زمان
امیرالمؤمنین تا امام حسن عسکری اصحاب ائمه بیش از شش هزار و ششصد کتاب تألیف کردند.
گفتنی است از این تعداد کتاب چهارصد کتاب به «اصول اربعمئة» مشهور بود که هرکدام از بزرگان میخواستند فتوا
صادر کنند و حکم شرعی را بیان کنند به این اصول چهارصدگانه رجوع میکردند« .مرحوم کلینی» بیش از بیست سال
عمر خود را صرف مبوب کردن اصول چهارصدگانه کرد و به صورت «کافی» درآورد .در حقیقت کتاب هشت جلدی
«کافی» تبویب شده و منظم شده آن چهارصد جلد کتاب اصلی است که زمان ائمه اطهار تألیف شده بود.
آقای اثنی عشری این اشکال پیش پا افتادهای است ،اشکال مهمی نیست.
بیننده:
خدا خیرتان بدهد .انشاءهللا که این مطالب را بشنوند و بتوانند جواب بدهند.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

جوابی ندارند ،چه جوابی بدهند!
بیننده:
جواب افاضات خودشان را بدهند .خداوند خیرتان بدهد ،انشاءهللا خداوند به حق محمد و آل محمد سایه شما را از سر
شیعه کم نکند.
مجری:
آقای اثنی عشری از شما ممنونم .از اینکه لطف فرمودید همراهی کردید و سؤال مطرح کردید جزاک هللا ،انشاءهللا.
به لحظات پایانی برنامه زنده «حبل المتین» رسیدیم .از توجه و عنایات تک تک شما دوستان خوب بیننده و همراهان
این برنامه خیلی ممنونم.
برخی از دوستان پشت خط بودند یا سؤاالتی به صورت پیامکی پرسیده شد که فرصت نشد پاسخ بدهیم ،انشاءهللا
بتوانیم در برنامه بعد جبران کنیم .حضرت استاد دعا بفرمایید که حسن ختام برنامه امشب ما باشد.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
خدایا تو را به اسماء حسنایت ،به آبروی اولیائت مخصوصا به آبروی حضرت فاطمه زهرا مضطره بین در و دیوار ،به
م ضطرات کربال ،به مضطر زیر پای اسب دشمن و آخرین نفس سیدالشهداء سوگند میدهیم فرج موال و سرور و تاج سر
ما بقیة هللا األعظم را نزدیک بگردان.
خدایا قلب نازنین حضرت ولی عصر (ارواحنا له الفداء) را با ظهورش مسرور بگردان .خدایا قلب آن حضرت را از ما
راضی و خوشنود قرار بده .خدایا ما را مشمول عنایات ویژه آن بزرگوار قرار بده.
خدایا رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما .خدایا حوائج حاجت مندان ،حوائج این حقیر ،حوائج دست اندرکاران «شبکه
جهانی والیت» ،حوائج بینندگان عزیز به ویژه والیت یاوران عزیز را برآورده نما .خدایا دعاهای ما را به اجابت برسان.
والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

مجری:
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
از نگاه های مهربان شما دوستان عزیز بیننده خیلی ممنونم .ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید .زیر سایه حضرت
مرتضی علی و در پناه حضرت حق باشید .خدانگهدار

