بسم هللا الرحمن الرحیم
تاریخ1397/08/23 :
موضوع :لزوم مالزمت و حرکت بر طبق سیره اهلبیت (علیهم السالم)
(سخنرانی در مدرسه علمیه امام هادی علیه السالم)
فهرست مطالب این سخنرانی:
جایگاه با اهمیت امام در فرهنگ اسالمی
هفتاد درصد شبهات بر ضد شیعه بخاطر این جریان است!
آیا امام خمینی اسم خود را در اذان وارد کرده است؟
این است جایگاه علمای پاسخگو به شبهات
هیچگاه ائمه اطهار نفرمودند مردم را به والیت اهلبیت دعوت کنید!!
نحوه صحیح بیان معارف اهلبیت (علیهم السالم)
همه موظف هستند این روایت را بخوانند!
روایتی شنیدنی از حضرت امام رضا (سالم هللا علیه)
پرشسها و پاسخها

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
الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنّا لنهتدی لوال أن هدانا هللا
خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت والیت سپاس میگوییم و این ایام شریفی که در آن قرار داریم،
که متعلق به حضرت صدیقه طاهره و ایام دفاع جانانه این بزرگوار به عنوان اولین شهیده راه والیت از اهلبیت
عصمت و طهارت و هجوم به خانه آن بزرگوار و مجروح شدن آن حضرت و شهادت حضرت محسن را خدمت
موالیمان حضرت بقیة هللا األعظم (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) و همه عالقهمندان به اهلبیت عصمت و طهارت را
تسلیت و تعزیت میگوییم.
همچنین فرداشب ،شب شهادت مظلومانه و غریبانه امام حسن عسکری (علیه السالم) است .شهادت آن بزرگوار
را هم به پیشگاه مقدس فرزند بزرگوارش و پیروانش تسلیت عرض میکنیم.
بعد از آن ،ایام شادی اهلبیت آغاز میشود .نهم ربیع األول اولین روز آغاز والیت و امامت حضرت بقیة هللا األعظم
(ارواحنا لتراب مقدمه ال فداء) و میالد باسعادت نبی گرامی اسالم (صلی هللا علیه و آله و سلم) و میالد رئیس
مذهب شیعه امام صادق است.
من این سه رخداد را به پیشگاه موالیمان حضرت ولی عصر و همه عالقهمندانش تبریک و تهنیت میگویم .خدا را
به آبروی این بزرگواران سوگند میدهم پاداش و عیدی ما را فرج موفور السرور موالیمان حضرت بقیة هللا األعظم
قرار بدهد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
من با توجه به فرصتی که خدمت دوستان هستم در بخش اول مطالبی را تقدیم میکنم ،سپس اگر دوستان
سؤالی دارند یادداشت کنند یا به صورت شفاهی سؤال کنند ما در حد بضاعتمان پاسخ خواهیم داد.

جایگاه با اهمیت امام در فرهنگ اسالمی
با توجه به صحبت هایی که عزیزمان بین الصالتین در اهمیت امامت و والیت داشتند عرض کنیم که امام باقر(سالم
هللا علیه) به نقل جلد دوم کتاب «کافی» صفحه  18وقتی بحث امامت مطرح میشود ،میفرماید:
شی ٍء کماا ُنودِی ب إ
الصوإ ِم وا إال اح ِّج وا إالوا االیةِ وا لامإ یناا اد بِ ا
الوا االیةِ »
الص اال ِة وا ال َّزکا ِة وا َّ
س عالای َّ
« ُبنِی إاْل إِس االمُ عالای اخمإ ٍ
ِ
امام باقر در این روایت تکلیف را کامالً روشن میفرمایند .از طرف دیگر حضرت در ادامه این روایت میفرماید:
ا
ا
اع وا اتراکوا اه ِذ ِه یعإ نِی إالوا االیة»
« افأ اخ اذ الن ُ
َّاس ِبأ إرب ٍ
مردم چهار مورد اول را گرفتند و مورد پنجم یعنی والیت را رها کردند.
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،ج  ،2ص
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ً
عمدتا به فقه و اصول پرداختند و بحث والیت و امامت را در حاشیه قرار دادند .اآلن این سیل
حوزههای ما هم
شبهاتی که متوجه جهان تشیع است ،به ویژه در فضای مجازی توسط وهابیت و دیگر معاندین و فرقههای انحرافی
که دارند جوالن میدهند؛ همه به خاطر کم رنگ شدن مباحث والیت در حوزه های علمیه است.
متأسفانه ما کم کاری میکنیم و در حوزه علمیه به آنگونه که توقع و انتظار حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) است،
کار نمی کنیم .من خیلی بیپرده بگویم که دوستان ،غیر حوزوی های ما در فضای مجازی بسیار فعالتر از حوزویان
هستند.
فضای مجازی فضایی است که مقام معظم رهبری فرمود :فضای مجازی به قتلگاه جوانان تبدیل شده است .من
با بسیاری از دانشجویان و افراد عادی ارتباط دارم که در فضای مجازی چندین کانال طراحی کردند و به این شبهات
جواب میدهند و خوب هم جواب میدهند.

الحق و االنصاف وقتی وارد بعضی از گروهها همانند «ندای شیعه» و «ندای اهوازیه» وارد میشوم ،لذت میبرم.
در این گروهها طالب هم هستند ،اما ما معموالً مشغول درس و بحث هستیم و مراقب هستیم که سریال ها و
شب نشینی هایمان ترک نشود .آنچه توقع از ماست ،بسیار باالتر از این است.
جالب این است روایت «وا ال إم یناا اد ِب اشی ٍء کما ا ُنودِی ِب إالوا االیةِ » در منابع اهل سنت از جمله «خطط الشام» اثر «محمد
کرد علی» از علمای بزرگ عراق جلد  6صفحه  245وارد شده است .او از قول «ابو سعید خدری» نقل میکند:
« أمر الناس بخمس فعلموا بأربع وترکوا واحدة .ولما سئل عن األربع قال :الصالة والزکاة وصوم شهر رمضان
والحج»
سپس مینویسد:
«قیل :فما الواحد آلتی ترکوها؟»
راوی پرسید :موردی که مردم آن را ترک کردند کدام است؟
«قال :والیة علی بن أبی طالب»
خطط الشام ،المؤلف :محمد بن عبد الرزاق بن محمَّ د ،کرإ د عا لی (المتوفی 1372 :هـ) ،الناشر :مکتبة
النوری ،دمشق ،الطبعة :الثالثة 1403 ،هـ  1983 -م ،ج  ،6ص  ،245باب الشیعة
خیلی عجیب است! در کتاب «مناقب ابن مردویه» تعبیر بسیار زیبایی وارد شده است و میگوید:
معهن؟»
«وإ ّنها مفترضة
ّ
آیا والیت علی بن أبی طالب در ردیف سایر فرایض واجب است؟
«قال :نعم»

گفت :بله.
«قال :فقد کفر الناس!!»
پرسید :آیا با رها کردن والیت مردم کافر شدند؟
«قال :فما ذنبی!»
گفت :گناه من چیست!
مناقب علی بن أبی طالب (ع) وما نزل من القرآن فی علی (ع) ،نویسنده :أحمد بن موسی ابن مردویه
األصفهانی ،تحقیق :عبد الرزاق محمد حسین حرز الدین ،چاپ :الثانیة 1382 - 1424 ،ش ،چاپخانه :دار
الحدیث ،ص  ،72ح 48
این موارد نکاتی بسیار ظریف است .نمیدانم تا به حال به روایاتی در کتب شیعه و سنی در رابطه با« :من مات بال
امام مات میتة جاهلیة» وارد شده است ،توجه داشتید یا نه .در کتاب «کافی» جلد اول صفحه  378وارد شده
است که راوی خدمت امام صادق میآید و عرضه میدارد :یابن رسول هللا! اهل سنت نقل میکنند که پیغمبر اکرم
فرموده است:
س لا ُه ِإما امٌ ما ا
ن ما ا
ات مِ ي ات ًة اجاهِ ل َِّية»
ات وا لا إي ا
«ما إ
الكافي( ط -اْلسالمية)؛ كلينى ،محمد بن يعقوب ،محقق :غفارى على اكبر و آخوندى ،محمد ،ناشر :دار
الكتب اْلسالمية ،تهران1407 ،ق،نوبت چاپ :چهارم؛ ج ،1ص  ،378ح2
«مسلم» در کتاب «صحیح» خود جلد  3صفحه  1478این روایت را از قول «عبدهللا بن عمر» نقل میکند و
مینویسد:

ات مِ ی ات ًة اجا ِهل ً
یس فی ُع ُنقِهِ بایع ٌاة ما ا
ن ما ا
ِیة»
ات وا لا ا
«وا ما إ
صحیح مسلم ،اسم المؤلف :مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیری النیسابوری ،دار النشر :دار إحیاء
التراث العربی  -بیروت ،تحقیق :محمد فؤاد عبد الباقی ،ج  ،3ص  ،1478ح 1851
«احمد بن حنبل» متوفای  241هجری ،رهبر حنابله در کتاب «مسند أحمد بن حنبل» جلد  4صفحه  96نقل میکند:
ات مِ ی ات ًة اجا ِهل ً
ام ما ا
«من ما ا
ِیة»
ات ِب اغی ِر ِإما ٍ
مسند اْلمام أحمد بن حنبل ،اسم المؤلف :أحمد بن حنبل أبو عبدهللا الشیبانی ،دار النشر :مؤسسة قرطبة
– مصر ،ج  ،4ص  ،96ح 16922
راوی میپرسد :آیا اینکه اهل سنت نقل میکنند را پیغمبر اکرم فرموده است؟ حضرت میفرماید:
« إال اح ُّق وا َّ
الله »
به خدا سوگند این سخن حق است.
الكافي( ط -اْلسالمية)؛ كلينى ،محمد بن يعقوب ،محقق :غفارى على اكبر و آخوندى ،محمد ،ناشر :دار
الكتب اْلسالمية ،تهران1407 ،ق،نوبت چاپ :چهارم؛ ج ،1ص  ،378ح2
«مرحوم عالمه مجلسی» در کتاب «مرآة العقول» وقتی به این روایت میرسد ،میگوید :روایت معتبر است.
«کلینی» در جلد اول صفحه  376نقل میکند و میگوید:
یس عا لایهِ إما امٌ افمِ ی ات ُت ُه مِ ی ات ٌة اجاهِ ل ٌ
ول َّ
ول َّ
ل اذلِک ر ُاس ُ
ل ر ُاس ُ
اللهِ اف اقا ا
ت اقا ا
ال اقا ا
« اق ا
ن ما ا
ِیة اف ُق إل ُ
ل ِإی
ات وا لا ا
اللهِ ما إ
ِ
یس لا ُه إما امٌ افمِ ی ات ُت ُه مِ ی ات ٌة اجاهِ ل ٌ
وا َّ
ت اف ُّ
اللهِ اق إد اقا ا
ن ما ا
ل ُق إل ُ
ِیة»
ات وا لا ا
کل ما إ
ِ
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در روایت دیگر دارد:
یس لا ُه إما امٌ افمِ ی ات ُت ُه مِ ی ات ٌة اجا ِهل ٌ
ت مِ ی ات ُة إ
کف ٍر اق ا
ِیة اقا ا
ن ما ا
ل ُق إل ُ
ال مِ ی ات ُة اض االل»
ات وا لا ا
«ما إ
ِ
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،ج  ،1ص
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بنابراین جایگاه والیت و امامت چه از دیدگاه شیعه و چه از دیدگاه اهل سنت چنین جایگاهی است و ارزش این
را دارد که ما بخشی از وقتمان را صرف این موضوع کنیم .هم بتوانیم خودمان در برابر شبهات مقاوم باشیم و هم
به شبهات معاندین پاسخ بدهیم.
تنها داشتن ادله کافی برای اثبات والیت اهلبیت کفایت نمیکند .شما در هر حوزهای وارد شوید ،صدها و هزاران
شبهه در این زمینه است.
هفتاد درصد شبهات بر ضد شیعه بخاطر این جریان است!
ً
تقریبا سال  1365تا  1375تعداد سی
در مؤسسه «مرکز األبحاث العقائدیة» زیر نظر آیت هللا العظمی سیستانی
یا چهل تن از اساتید و محققین حوزه علمیه جمع شدند تا شبهاتی را که در طول چهارده قرن علیه شیعه نوشته
شده است را جمع آوری کنند.
«مرحوم فارس حسون» که در یک تصادف کشته شد ،پنج هزار عنوان کتاب ضد شیعی از ایران و خارج از ایران
به زبان عربی ،فارسی ،اردو و انگلیسی جمع آوری کرد.

دوستان ما ،حدود ده سال تمام وقت کار کردند و شبهاتی که با جلد و صفحه جمع شد از اولین کتاب ضد شیعه
که «جاحظ» متوفای  256هجری به نام «العثمانیه» نوشت و بعد از او «ابن تیمیه» و «دهلوی» و «قاضی
عبدالجبار معتزلی» و دیگران نوشتند را جمع آوری کردند.
جالب بود در سالهای  1375که خیلی زیاد از انقالب نگذشته بود ،آقای «فارس حسون» به من گفت :شبهاتی که
ما جمع کردیم و طبق بررسی هایی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم هفتاد درصد این کتب ضد شیعه بعد از
پیروزی انقالب اسالمی ایران نوشته شده است .ایشان میگفتند :در طول  18سال بعد از انقالب اسالمی دو و نیم
برابر چهارده قرن علیه شیعه کتاب نوشتند!!
می دانید دلیل این کار چیست؟! دلیل آن این است که وهابیت هشتُ ،نه قرن تبلیغ کرد که شیعه مذهب ساخته
و پرداخته یهود است ،مذهب شیعه برای نابودی دین است ،مذهب شیعه برای از بین بردن قرآن کریم است.
«ابن تیمیه» در کتاب «منهاج السنة النبویة» در جلد اول از صفحه  21تا صفحه  29وجه شبه یهود را با شیعه بیان
کرده است و اصالً شیعه را مسلمان معرفی نمی کند.
بعد از پیروزی انقالب اسالمی به برکت خون پاک شهیدان و نفس پاک امام راحل این فرهنگ شیعه روی آنتن
رفت و دنیا مشاهده کرد که این فرهنگ غیر از فرهنگی است که وهابیت یا بعضی از افرادی که تمایل به وهابیت
و سلفیت داشتند ،در این هشت قرن معرفی میکردند.
دنیا با رویکرد گسترده اندیشمندان اهل سنت و وهابیت به مذهب شیعه مواجه شد .آنها مشاهده کردند تمام
آنچه که «ابن تیمیه» و «محمد بن عبدالوهاب» و دیگران در این هشت قرن بافته بودند ،با پیروزی جمهوری
اسالمی ایران همگی از هم گسست.
بنابراین عکس العمل نشان دادند و شروع به کتاب نوشتن ،مقاله نوشتن ،روزنامه چاپ کردن ،جزوه نوشتن کردند
و در فضای مجازی علیه شیعه شبهاتی مطرح کردند که به قول معروف مرغ پخته هم به آن میخندد!!

آیا امام خمینی اسم خود را در اذان وارد کرده است؟
بنده روزی با تعدادی از دانشجویان کنار بیت هللا الحرام بحث میکردم که صحبت «ناصرالدین قفاری» به میان
آمد .او کتابی در سه جلد به نام «اصول مذهب الشیعة اْلمامیة اْلثنی عشریة» دارد که رساله دکتری اوست .شاید
در طول این چهارده قرن کتابی به گستردگی این کتاب علیه شیعه نوشته نشده است .کتاب این خبیث ،عصاره
تمام شبهاتی است که در طول این چهارده قرن علیه شیعه نوشتند.
البته آیت هللا فاضل لنکرانی یک سال و نیم قبل از رحلتشان بنده را خواستند و فرمودند :این کتاب ده سال است
که نوشته شده ،اما نه حوزه و نه دانشگاه به این کتاب پاسخ نداده است .آستین باال بزنید ،از جدهتان دفاع کنید و
آنها خودشان کمکتان می کنند .ما هفت سال با یک گروه بسیار توانمند شبانه روز وقت گذاشتیم و کتابی سه
جلدی به نام «نقد اصول مذهب الشیعة اْلمامیة اْلثنی عشریة» در رد این کتاب نوشتیم.
دوستانی که به این مباحث عالقه دارند ،این فایل روی اینترنت هم به صورت  htmlو هم به صورت  pdfموجود
است و می توانند آن را دانلود کنند .همچنین اگر به سایت «مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر» مراجعه کنند،
با امکانات پیشرفته میتوانند مطالعه کنند.
ایشان در جلد سوم صفحه  1955تعبیر عجیبی دارد .او مینویسد:
«"أدخل الخمینی اسمه فی أذان الصلوات»
امام خمینی اسم خود را در صلوات اذان اضافه کرد.
«وقدم اسمه علی اسم النبی الکریم»
او اسم خود را بر اسم پیغمبر اکرم هم مقدم کرده است.

«فأذان الصلوات فی إیران بعد استالم الخمینی للحکم ،وفی کل جوامعها کما یلی" :هللا أکبر ،هللا أکبر
ً
محمدا رسول هللا"»
(خمینی رهبر) أی أن الخمینی هو القائد ،ثم أشهد أن
أصول مذهب الشیعة اْلمامیة اْلثنی عشریة  -عرض ونقد  ،-المؤلف :ناصر بن عبد هللا بن علی القفاری،
ً
ثالثا
دار النشر :بدون ،الطبعة :األولی 1414 ،هـ ،ج  ،3ص  ،1154باب
بنده شاید بیش از دویست جلسه با دانشجویان و مفتیان و اساتید عربستان سعودی بحث و مناظره داشتم.
مجموع مباحث ما در کتاب سه جلدی «قصة الحوار الهادی» جمع آوری شده است که هر جلد حدود  700صفحه
است .دوستان میتوانند این کتاب را هم از سایت ببینند.
من در خصوص ادعای «قفاری» به دانشجویان گفتم :اگر این حرف را یک شترچران بیابانهای ریاض بزند ما از
او گالیه نمیکنیم ،اما یک استاد دانشگاه برجسته مثل «ناصرالدین قفاری» در کتابی که به عنوان کتاب درسی
دانشگاه مدینه مطالعه میشود ،چنین ادعایی دارد.
من گفتم :در حال حاضر اذان به وقت ایران در رسانههای بین المللی «جام یک»« ،جام دو» و «جام سه» به
وقت تهران ،به وقت لندن ،به وقت آنکارا ،به وقت لس آنجلس پخش میشود .اذان هر روز چندین مرتبه در
رسانههای برون مرزی پخش میشود .شما که دانشجو هستید و دسترسی دارید ،تحقیق کنید و ببینید آیا ادعای
این آقا درست هست یا خیر!؟
اگر این کار هم برایتان دشوار هست ،هرسال در ایام تمتع و عمره نزدیک به دویست هزار ایرانی به زیارت بیت
هللا الحرام میآیند .کنار هرکدام از این ایرانیها بنشینید و ببینید وقتی که اذان میگویند چنین چیزی را هم به آن
اضافه میکنند ،یا خیر!؟

اگر آن ها را هم قبول ندارید ،هرسال حدود بیست هزار تن از اهل سنت ایران برای زیارت خانه خدا میآیند .از
این افراد سؤال کنید که وقتی مردم در ایران در مساجد و حسینیهها اذان میگویند ،چطور اذان میگویند؟
آیا این ننگ و عار نیست؟! اگر حرف دارید بیایید اعتقادات شیعه را با دلیل نقد کنید و بگذارید ما هم جواب
بدهیم .چنین افترا زدن و بهتان زدن درست نیست.
همچنین «دکتر عبدهللا محمد الغريب» یکی از اساتید دانشگاه األزهر کتابی تحت عنوان «و جاء دور مجوس»
دارد .معنای نام کتاب او این است که جمهوری اسالمی ایران نیست ،بلکه دور مجوس است .ایشان در این کتاب
مفصل میگوید :خطر جمهوری اسالمی برای اسالم از صهیونیست و یهود بیشتر است!!!
این افراد وقتی مشاهده کردند این فرهنگ در جهان منتشر شد و مردم رویکرد گسترده به مذهب اهلبیت دارند،
شروع به شبهه افکنی کردند.
نکته دیگر این است که دوستان عزیز این شبهات نیاز به جواب دارد .چنین نیست که وهابیت شبهه کنند و ما هم
به سادگی از کنار این شبهات عبور کنیم.
این است جایگاه علمای پاسخگو به شبهات
من طلبه سؤال میکنند ،این نیست که چرا فقه نخواندی تا
یقین داشته باشیم فردای قیامت اولین چیزی که از ِ
فقیه شوی یا چرا فیلسوف نشدی؛ بلکه اولین چیزی که برای ما مطرح است موضوع دفاع از حریم والیت است.
شی ٍء کماا ُنودِی ب إ
«وا لامإ یناا اد ِب ا
الوا االیةِ »
ِ
کتاب « بحاراالنوار» جلد  2صفحه  5را باز کنید .روایت امام صادق (علیه السالم) بسیار روایت عجیبی است.
حضرت میفرماید:

ِیس وا اع افاری ات ُه یمإ ن ُاعو ُه إم اع إ
وج عا الی ُض ا
عاف ِ
« ُعلاما ُ
اء ِشیعا ِتناا
ون فِی ال َّث إغ ِرَّ -الذِی یلِی ِإ إبل ا
اء ِشیعا ِتناا مُ راا ِب ُط ا
ِ
ن ال ُخ ُر ِ
ِ
اع ا
ِیس وا ِشی اع ُت ُه وا ال َّنوا ِ
ب»
اص ُ
یه إم ِإ إبل ُ
وا إ
ن أ إن ی ات اس َّل اط عا لا ِ
دانشمندان پیروان ما همانند مرزدارانی هستند که در برابر ابلیس و لشگرهایش صف کشیده و از یورش
ّ
تسلط ابلیس و
آن ها به افرادی از شیعیان ما که قدرت دفاع از خود ندارند جلوگیری میکنند ،و نیز از
پیروان ناصبی او ،بر آنها پیشگیری میکنند.
اا ا
کان أا إف اض ا
ن اجا اه اد ال ُّروما وا ال ُّت إرک وا إال اخ از ار أا إل اف أا إل ِف ما رَّةٍ »
ن إان ات اص ا
ل مِ مَّ إ
ب ل اِذلِک مِ إ
ن ِشی اع ِتناا ا
«أال ف ام ِ
آگاه باشید ارزش آن دانشمندان شیعهای که چنین خود را در معرض دفاع قرار دادهاند هزار هزار بار باالتر
از سپاهیانی است که در برابر هجوم دشمنان اسالم از ّ
کفار روم و ترک و خزر پیکار میکنند.
« ِألا َّن ُه ی إد اف ُع اع ا
ن أا إب ادان ِِهم»
یان مُ حِ بِّیناا وا اذلِک ی إد اف ُع عا إ
إ
ن أ إد ِ
زیرا دانشمندان نگهبانان عقاید و فرهنگ اسالم و مدافع دین دوستان ما هستند در حالی که مجاهدان
حافظ مرزهای زمینی هستند.
بحار األنوار ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :جمعی از محققان ،ج  ،2ص
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ما امثال این روایات بیش از  50یا  60مورد داریم .ائمه اطهار (علیهم السالم) اصحاب را تشویق میکردند برای
اینکه در این حوزه کار کنند و پاسخ بدهند .کسانی که در این حوزه کار میکردند ،در میان اهلبیت جایگاه ویژهای
داشتند.
مشاهده کنید «مرحوم کلینی» روایتی را در کتاب «کافی» جلد دوم « ا
ااب ِاال إض ِطراا ِر ِإ الی
اب إال ُح َّجة» باب «ب ُ
کت ُ
إال ُح َّجة» نقل میکند .حدیث شماره  4از قول «یونس بن یعقوب» است.

عزیزان دقت کنند این روایت که بسیار مفصل است ،مربوط به ایام حج است .امام صادق با اصحاب برای منا رفتند
و خیمه زدند .یک مرتبه یک مرد شامی وارد خیمه حضرت میشود و عرضه میدارد:
ب ا
ِض وا اق إد ِج إئ ُت لِمُ ن ا
« ِإ ِّنی ار ُج ٌ
کال ٍم وا فِ إق ٍه وا افراائ ا
ااظراةِ اأ إص احا ِبک»
ل اصاحِ ُ
او درخواست می کند که آمدم با تو و شاگردانت مناظره کنم .روایت بسیار مفصل است و من از دوستان تقاضا دارم
این روایت را خوب مطالعه کنند و ببینند حضرت چه نکات ظریفی در این روایت دارد .حضرت به یونس بن یعقوب
میفرماید:
ن إال ا
کالما َّ
«یا ُ
ت ُت إح ِ
س لاوإ ک إن ا
کلمإ ات ُه»
یون ُ
س ُ
امام صادق به من فرمود :ای یونس! اگر تو در علم کالم متخصص بودی ،با او بحث میکردی!
ال ُ
« اق ا
ن اح إسراة»
یون ُ
س افیا لا اها مِ إ
یونس بن یعقوب گفت :حسرت میخورم که علم کالم نمیدانم!
سپس حضرت دستور میدهد:
ِّ
ب اف إ
ین افأا إدخِ إله»
ان ُظ إر ما إ
ن إالمُ اتکلمِ ا
ن اترای مِ ا
« إاخر إُج ِإلای إال ابا ِ
برو بیرون ببین کسی از متکلمین را میبینی تا بیاوری با این مرد شامی مناظره بکند؟
ت ُحمإ راان ب ا
ن إال ا
ن إال ا
ته ا
ت إاألا إحوا ا
« اقا ا
کالما وا أا إد اخ إل ُ
کالما وا أا إد اخ إل ُ
ل افأا إد اخ إل ُ
کان إ
کان إ
یح ِ
یح ِ
ِشاما
ل وا
ین وا
س ُ
س ُ
ا
ا
إن أعإ ا
ا ا
کان عِ إندِی أا إح اسن ُاه إم ا
ن إال ا
کال ً
کالما وا أا إد اخ إل ُ
کان إ
إن إالما ِ
یح ِ
ما»
اص ِر وا
إن اسال ٍِم وا
س ُ
ت اق ا
ا
یس ب ا
ا
ب ا

من رفتم و حمران بن اعین که متکلم خوبی بود را آوردم .ابوجعفر احول (مؤمن الطاق) که متکلم خوبی
بود را آوردم .هشام بن سالم نیز که در کالم متخصص بود را آوردم .همچنین قیس بن ماصر که به نظر
من در علم کالم از همه اینها باسوادتر بود را نیز آوردم.
«قیس بن ماصر» این نوع مناظره و دفاع از والیت را از محضر امام سجاد فراگرفته است .یکی از کارهایی که
ائمه اطهار در ک نار دیگر معارف دینی انجام دادند ،تربیت شاگردان برومند در حوزه مناظره بوده است .متأسفانه
حوزه علمیه ما از اینطور مسائل فعالً خالی است!!
جالب است و عزیزان خوب دقت کنند «وا ال إم یناا اد ِب اشی ٍء کما ا ُنودِی ِب إالوا االیةِ » سیره امام صادق است .این همه
اصحاب آمدن د که خریطین فن هستند .هرکدام در حوزه خود متخصص هستند ،اما هنوز قلب امام صادق آرام
نگرفته است؛ گویا دنبال کسی قویتر از آنها هستند.
ً
دائما پرده پنجره را باال میزدند و به بیرون
«یونس بن یعقوب» میگوید :خیمه حضرت پنجرهای داشت .حضرت
نگاه میکردند ،گویا منتظ ر کسی بودند .حضرت سر مبارک خود را از پنجره بیرون آوردند و یک مرتبه فرمودند:
«ه ا
ِشامٌ وا ر ِّ
اب إالکعإ ابةِ »
حضرت در این هنگام فرمود :به خدای کعبه قسم که هشام آمد.
دیدیم امام صادق گل از گلشان شکفت و اظهار شادمانی فرمودند .زمانی که «هشام بن حکم» وارد شد ،پیرمردان
همگی نشسته بودند« .قیس بن ماصر» نشسته بود« ،حمران بن اعین» که برای خود شخصیت بزرگی است
نشسته بود.
در روایت «کشی» وارد شده است که «زراره» نشسته است« ،جمیل بن دراج» و دیگران که هرکدام در حوزه
تخصصی خودشان زبانزد هستند ،نشسته بودند.

ال افوا ار اد ه ا
کم وا ُهوا أاوَّ ا
« اق ا
ل ما ا إاخ ات َّط إ
ن ُهوا أاک اب ُر ِسن ًّا مِ إنه»
إن إال اح ِ
ِشامُ ب ُ
یس فِیناا ِإ َّال ما إ
ت ل إِحی ُت ُه وا لا ا
یونس بن یعقوب می گوید :هشام بن حکم وارد شد ،در حالی که هنوز موی صورتش در نیامده بود و هر
کس که در مجلس نشسته بود ،از او بزرگتر بود.
ً
حدودا  16 ،15سال بیشتر سن نداشت.
او
ل افوا َّسعا لا ُه أا ُبو اع إب ِد َّ
اللهِ ع وا اقا ا
« اقا ا
ل نا ِ
اص ُرناا ِب اق إل ِبهِ وا ل اِسانِهِ وا یدِه»
وقتی هشام وارد خیمه امام صادق شد ،حضرت در کنار خود به او جای داد و فرمود :هشام با قلب و زبان
و دستش یاور و یاریگر ماست.
آنها شروع به مناظره با مرد شامی میکنند .همانطور که بازیکنان تیم وقتی بازی میکنند و مربی در نهایت نقاط
ضعف و نقاط قوت بازیکنان را گوشزد میکند ،حضرت بعد از مناظره نقاط قوت و ضعف هرکدام از متکلمین را به
آنها گوشزد میفرمایند.
حضرت به هرکدام از اصحاب از جمله «مؤمن الطاق»« ،حمران بن أعین» و «قیس بن ماصر» نقاط ضعف و
قوتشان را بازگو فرمودند .راوی میگوید :من منتظر بودم تا ببینم حضرت نسبت به مناظرهای که «هشام بن حکم»
کرد ،نظری بدهند.
حضرت از مرد شامی پرسیدند :این نوجوان ما را چطور دیدی؟ مرد شامی گفت :خیلی انسان قدری است!!
حضرت فرمود :او آنچنان با تو مناظره کرد که توان فروبردن آب دهان را از تو گرفت.
راوی می گوید :من منتظر بودم تا امام صادق اشکاالت کار او را هم به او بگوید .زمانی که امام صادق به «هشام
بن حکم» رسید ،شروع به تعریف و تمجید کردن از او کردند و فرمودند:
ِّ
اء َّ
َّاس اف َّ
الز َّل اة وا َّ
ات ِق َّ
الله»
ن وا راائ اِها ِإ إن اش ا
الش افاع ُاة مِ إ
«مِ إث ُلک اف إلیکل ِم الن ا

مانند تویی باید با مردم بحث کند .از لغزش بپرهیز که شفاعت ما پشت سر توست.
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،ج  ،1ص
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حضرت به «هشام بن حکم» فرمودند :کسانی که مثل تو در حوزه والیت و امامت قهرمان مناظره هستند ،باید با
آن ها مناظره کنند .مشاهده کنید چقدر ارزشمند است!
آیا امروز که حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) که ما را میبینند و پرونده ما را مطالعه میکنند ،به ما هم میفرمایند:
الز َّل اة وا َّ
اصرُ انا ِب اق إل ِبهِ وا ل اِسانِهِ وا یدِه»؟! آیا حضرت به ما هم میفرمایند « :اف َّات ِق َّ
« ان ِ
ن وا راائ اِها»؟! حضرت به
الش افاعا ُة مِ إ
ِّ
َّاس»؟
بعضی افراد میفرمایند« :مِ إث ُلک اف إلیکل ِم الن ا
هیچگاه ائمه اطهار نفرمودند مردم را به والیت اهلبیت دعوت کنید!!
من تأسف می خورم که بعضی افراد از روی عدم آگاهی به مبانی اهلبیت ادعا میکنند که ائمه اطهار (سالم هللا
ً
اخیرا در فضای مجازی هم منتشر
علیه) به ما دستور ندادند که مردم را به طرف امامت دعوت کنیم .این حرف
شده است.
من نمیدانم این افراد در حوزه چه چیزهای خواندند و چکار میکنند!؟ آنها ادعا میکنند که ما حتی یک روایت
هم نداریم که ائمه اطهار فرموده باشند مردم را به امامت و والیت اهلبیت دعوت کنید.
ً
واقعا به حال این افراد تأسف می خوریم .حال که چند نفر امثال بنده در حوزه علمیه هستیم ،برخی بدتر از
من
وهابیت در حق ما شروع به کارشکنی و تبلیغ میکنند.
عزیزان دقت کنید در کتاب «کافی» جلد  8صفحه  93روایتی وارد شده است که صددرصد صحیحه است« .عالمه
مجلسی» در کتاب «مرآة العقول» جلد  25صفحه  221به صراحت مینویسد:

«الحدیث السادس الستون :صحیح»
مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح:
رسولی محالتی ،سید هاشم ،ج  ،25ص  ،221ح 66
راوی میگوید به همراه «ابو جعفر أحول» (مؤمن الطاق) که در بحث و مناظره قهرمان است ،خدمت امام صادق
رسیدم .این شخص از آن دسته افرادی است که حضرت به وجود او افتخار میکند .حضرت فرمود :آیا به بصره
رفتی؟ من گفتم :بله .امام صادق فرمود:
« ا
کیف راأا ا
َّاس ِإلای اه اذا إاألامإ ِر وا ُد ُخولا ُه إم فِیهِ »
یت مُ اسا ارع ااة الن ِ
آیا برای مذهب شیعه تبلیغ کردی و مردم از دعوت تو استقبال میکردند؟
معلوم است که حضرت کسی ر ا فرستادند تا مردم بصره را به مذهب اهلبیت دعوت کند .این در حالی است که
عدهای از طلبهها ادعا می کنند ما روایاتی نداریم که ائمه اطهار به ما دستور داده باشند مردم را به مذهب اهلبیت
دعوت کنیم.
این کتاب «کافی» است و جزو کتب دست سوم و چهارم ما نیست که عزیزان ما اینقدر ناآگاه هستند.
ل وا َّ
ِیل وا لا اق إد افع ُالوا وا ِإ َّن اذلِک لا اقل ٌ
اللهِ ِإ َّن ُه إم لا اقل ٌ
« اقا ا
ِیل»
ابو جعفر أحول میگوید :استقبال از اینکه مردم به طرف مذهب اهلبیت بیایند کم بود.
ِّ
اث اف ِإ َّن ُه إم أا إسر ُ ا
« اف اقا ا
ل عا لایک بِ إاألا إح اد ِ
یر»
اع ِإلی کل اخ ٍ
حضرت فرمود :به سراغ جوانان برو ،زیرا آنها در هر کار خیر پیشقدم هستند.

الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،ج  ،8ص
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روایت صددرصد صحیحه است؛ کامالً مشخص است که «محمد بن یحیی» و «ابو جعفر قمی» که استاد «کلینی»
است و یکی از اجالء اصحاب است« ،احمد بن محمد بن عیسی قمی» در آن زمان رئیس حوزه علمیه قم بود.
«علی بن حکم» یکی از ثقات روات امام هادی و امام حسن عسکری است« .اسماعیل بن عبد الخالد» هم یکی
از ثقات است .تمامی این افراد از ثقات هستند« .کلینی» بازهم در جلد  2صفحه  210در خصوص آیه شریفه:
ا
ا
ما ا
َّاس اجمِ ً
یعا)
ن أ إحیاها افکأ َّنما أ إحیا الن ا
(وا إ
و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است.
سوره مائده ( :)5آیه 32
میگوید:
«ما ن أا إخر ااج اها مِ ن اض االل إلای ُه ًدی افکأا َّنماا أا إحیا اها ما ا
ن ُه ًدی ِإلای اض اال ٍل اف اق إد قتلها»
ن أ إخر ااج اها مِ إ
وا إ
إ
إ
ٍ ِ
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،ج  ،2ص
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بازهم در کتاب «کافی» جلد  2صفحه  211روایتی نقل شده است که راوی خدمت امام صادق میآید و عرضه
میدارد:
« ِإ َّن لِی أا إه ا
ون مِ نِّی أا افأا إد ُعو ُهمإ ِإلای اه اذا إاألامإ ِر»
لب ٍ
ایت وا ُهمإ إ
یسما ُع ا
اهل بیتی دارم که از من حرف شنوی دارند .آیا آنها را به امر امامت دعوت کنم؟

« اف اقا ا
ل ناعامإ »
حضرت فرمود :بله.
ً
« ِإ َّن َّ
ل ُ
یق ُ
الل اه اع َّز وا اج َّ
ول فِی ک اتا ِبهِ  -یا أا ا
کم وا أا إهلِیکمإ
ِین آما ُنوا ُقوا أا إن ُف اس إ
َّاس وا إالحِ جار ُاة»
نارا وا ُقو ُد اها الن ُ
یها َّالذ ا
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،ج  ،2ص
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کار بسیار فراتر از این است .من نمیدانم چرا بعضی از ا ین بزرگواران جهل و عدم آگاهی خودشان را به عنوان
فرهنگ اهلبیت در فضای مجازی منتشر میکنند!؟
در کتاب «تصحیح اعتقادات امامیه» اثر «شیخ مفید» وارد شده است که امام کاظم (علیه السالم) به « محمد بن
حکیم» فرمود:
«کلم الناس و بین لهم الحق الذی أنت علیه و بین لهم الضاللة آلتی هم علیها»
سپس میفرماید:
«و باهلوهم فی علی بن أبی طالب ع»
در مورد امامت علی بن أبی طالب بحث و مناظره و مباهله کنید.
تصحیح اعتقادات اْلمامیة ،نویسنده :مفید ،محمد بن محمد ،محقق  /مصحح :درگاهی ،حسین ،ص ،71
فصل فی النهی عن الجدال
همچنین در روایت صددرصد صحیح «کافی» راوی «ابو مسروق» خدمت امام صادق (علیه السالم) میآید و
عرضه می دارد :ما هرچه با مخالفین برای والیت امیرالمؤمنین به آیات:

ا ُ
یعوا َّ
الل اه وا أا ِط ُ
(أا ِط ُ
ل وا أولِی إاألامإ ِر مِ إنکم)
َّسو
یعوا الر ُ
اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و صاحبان امر را.
سوره نساء ( :)4آیه 59
و:
الل ُه وا ر ُاس ُ
( ِإ َّنما وا لِیکمُ َّ
الز ا
الص ا
الة وا إ
ون َّ
ُ
راکعون)
کاة وا ُه إم
ون َّ
یؤ ُت ا
ِین یقِیمُ ا
ِین آما ُنوا َّالذ ا
ول ُه وا َّالذ ا
سرپرست و رهبر شما تنها خدا است ،و پیامبر او ،و آنها که ایمان آوردهاند و نماز را بر پا میدارند و در
حال رکوع زکات میپردازند.
سوره مائده ( :)5آیه 55
استدالل میکنیم ،هرکدام به نوعی توجیه میکنند و جوابهای ضد و نقیض به ما میدهند و از ما قبول نمیکنند.
با آنها چکار کنیم؟ حضرت فرمودند:
کان اذلِک افا إد ُع ُهمإ ِإلای إالمُ ابا اهلاة»
« ِإ اذا ا
درباره والیت امیرالمؤمنین آنها را به مباهله دعوت کنید.
راوی می پرسد :چطور مباهله کنم؟ حضرت راه و آداب مباهله را به او یاد میدهند ،او می رود بعد مدتی بر می
گردد و می گوید:
ت اخ إل ً
« افوا َّ
اللهِ ما ا وا اج إد ُ
یجی ُبنِی ِإلایه»
قا ِ
به خدا سوگند کسی را ندیدم که حاضر باشد با من مباهله کند.
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نحوه صحیح بیان معارف اهلبیت (علیهم السالم)
نکته سوم نحوه بیان معارف اهلبیت است .ما در بیان مطالب اهلبیت و دعوت مردم به اهلبیت باید مطالبی را
رعایت کنیم .ما پروژه شیعه سازی نداریم و صددرصد با آن مخالف هستیم ،اما بحث سر این است که ما باید
حقایق را بگوییم.
چند روز پیش خدمت آیت هللا جوادی آملی بودیم .ایشان گفتند :اهل سنت باید ببینند که در این منابع در حد
کتابهای خودشان در رابطه با امامت و خالفت امیرالمؤمنین چه مطالبی آمده است .وظیفه ما ابالغ است؛ ما کاری
نداریم که کسی شیعه شود یا نشود .به ما هیچ مربوط نیست.
(وا ما أا إن ا
یهمإ ِبوا کیل)
ت عا لا ِ
و وظیفه نداری آنها را مجبور (به ایمان) سازی.
سوره انعام ( :)6آیه 107
اما گفتن حقایق از ضروری ات است .دوستان عزیز گفتن حقایق هم باهم تفاوت دارد .بفرما و بنشین و بتمرگ با
هم مخالف است.
بنده همیشه مثال میزنم پادشاهی خواب دیده بود که دندان هایش افتاده است .دستور داد یک معبر بیاورید این
خواب مرا تعبیر کنند .معبر آوردند و او گفت :پادشاه به سالمت باشد؛ تمام خانواده و بستگان شما قبل از شما
می میرند .پادشاه بسیار ناراحت و عصبانی شد و دستور داد گردن این معبر را بزنند .او بازهم آرام نشد و دستور
داد معبر دیگری آوردند.

معبر دیگری آوردند و او گفت :پادشاه به سالمت باشد؛ بسیار خواب خوبی دیدید .خداوند عالم عمر حضرت پادشاه
را به قدری بلند کرده است که از تمام خانواده و خویشاوندانش بیشتر است .این همان حرف بود ،اما پادشاه به
این شخص جایزه و هدایا داد.
نحوه بیان معارف اهلبیت هم چنین است .ما یک مرتبه در رابطه با حضرت فاطمه زهرا و حضرت امیرالمؤمنین
به مخالفین توهین و ناسزا می گوییم که این روش اهلبیت نیست .روش اهلبیت این نیست که ما در برابر مخالفین
با فحش و اهانت جلو برویم.
اآلن هم ایام نهم ربیع در پیش است .آیت هللا بهجت که خداوند روح ایشان را شادتر بگرداند مطلبی در این زمینه
دارند .و بنده هم توفیق داشتم یک سال کامل خدمت ایشان بودم .ما ساعت دو و نیم ،سه بعدازظهر منزل ایشان
می رفتیم و جلسه خصوصی چهار پنج نفره داشتیم .بنده از این بزرگوار معارفی یاد گرفتم که در حوزه از آن معارف
به گوشم نخورده است؛ نه قبل و نه بعد از آن.
ایشان تعبیری دارند که اگر شما در اینترنت هم عبارت "بهجت+عی د الزهرا" را جستجو کنید ،این تعبیر را در
دویست سایت خواهید یافت.
ایشان می گویند :اگر شما به نام عید الزهراء در قم و تهران و کاشان و اصفهان و تبریز جلساتی بگیرید و به
مقدسات اهل سنت توهین کنید و آن طرف دنیا از یک شیعه هتک حرمت کنند ،خون از دماغ یک شیعه بیاید یا
یک شیعه را بکشند شما شریک هستید.
چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی!
مشاهده کنید خطری که چندین شبکه ماهوارهای همانند «شبکه فدک»« ،شبکه اهلبیت» و «شبکه امام حسین»
برای تشیع دارند ،از خطر و ضربه وهابیت بیشتر است.

بنده که حدود  30، 25سال است در شبکههای ماهوارهای برنامه دارم این مطلب را با قاطعیت عرض میکنم .بنده
در ماهوارههای وهابی ،ماهوارههای اهل سنت ،ماهواره های شیعه بودم و حدود هشت سال در «شبکه جهانی
والیت» حضور داشتم.
این شبکههای ماهوارهای به ظاهر شیعی ،چهار پنج سال قبل در روز هفدهم ماه رمضان که روز مرگ عایشه است،
جشن گرفتند و لباس قرمز پوشیدند و شعار «عایشة فی النار ،عایشة فی النار» سر دادند و کف زدند.
در مقابل ،در اینترنت "کلیپ  +اسپایکر" را سرچ کنید .اسپایکر در حقیقت دانشکده افسری موصل بوده است.
دواعش در هفته دوم ،هزار و هفتصد دانشجوی شیعه را قتل عام کردند ،به طوری که آنها را روی زمین خواباندند
و از دو طرف به رگبار گلوله بستند .همچنین عده دیگری را کنار دجله آوردند ،اسلحه بر شقیقه آنها گذاشتند و
گفتند« :هذا انتقام عایشة فی النار!»
دواعش گفتند :این انتقام توهینی است که «شبکه فدک» به عایشه کرده است!! آیا حضرت فاطمه زهرا راضی
است که ما چنین کاری کنیم که یک کار آن سبب شود هزار و هفتصد تن از جوانان شیعه را قتل عام کنند؟! اصالً
اهلبیت (علیهم السالم) چنین کاری کردند؟!
بنده بارها به آقایانی که خود را والیی معرفی میکنند و ما را هم قبول ندارند ،گفتم :یک روایت صحیح به بنده
نشان بدهید.
حداقل اگر در حوزه چند نفر بیشتر از همه در زمینه رجال کار کرده باشند ،یکی از آنها بنده هستم .بنده بیست
سال در مدرسه فیضیه در پایه هشتم و نهم و دهم رجال تدریس کردم.
در حال حاضر کتاب «المدخل إلی علم الرجال و الدرایة» که اساتید آن را تدریس میکنند ،تألیف بنده است.
حداقل بنده بلد هستم که علم رجال را چطور مینویسند.

بنده گفتم :یک روایت معتبر به بنده نشان بدهید که ائمه اطهار (علیهم السالم) نسبت به مقدسات اهل سنت در
باالی منبر و مسجد سب و لعن کرده باشند .به من نشان بدهید ،من بیش از شما بحث برائت را گسترش میدهم.
از طرف دیگر ما روایات برعکس آن را هم داریم .امیرالمؤمنین در کتاب «نهج البالغه» خطبه  206نسبت به معاویه
که حضرت او را مسلمان نمیداند و در خطبه  16مربوط به جنگ بصره سخنرانی کرده است ،میفرماید:
ا
ا ا
« افوا َّالذِی افلا اق إال اح َّب اة وا باراأا الن ا ا
اس ات إسلامُ وا وا أا اس ُّروا إال إ
کفر»
کن إ
َّسماة ما ا أ إسلمُ وا وا ل ِ
نهج البالغة ،نویسنده :شریف الرضی ،محمد بن حسین ،محقق  /مصحح :صالح ،صبحی ،ص  ،374خ 16
و کان یقول ع ألصحابه عند الحرب
اما در خطبه  206وارد شده است:
«سمع قوما من أصحابه یسبون أهل الشام أیام حربهم بصفین»
حضرت شنید بعضی از صحابه در ایام جنگ صفین اهل شام را سب و لعن میکنند.
فرمود:
« ِإنِّی أاک ار ُه لاکمإ أا إن ات ُ
کونوا اس َّبابِین»
من خوش ندارم که شما دشنام دهنده باشید.
ا
ا
«وا لاکن إ
ب فِی إال اقوإ ِل وا أابإلا اغ فِی إال ُع إذر»
کان أ إصوا ا
َّکم لاوإ وا اص إف ُتمإ أعإ ما الا ُهمإ وا اذکر ُإتمإ احالا ُه إم ا
اما اگر کردارشان را تعریف و حاالت آنان را بازگو میکردید به سخن راست نزدیکتر و عذر پذیرتر بود.
نهج البالغة ،نویسنده :شریف الرضی ،محمد بن حسین ،محقق  /مصحح :صالح ،صبحی ،ص  ،323خ
 206و من کالم له ع و قد سمع قوما من أصحابه یسبون أهل الشام أیام حربهم

روایت دیگری در کتاب «مستدرک الوسائل» وارد شده است:
کلمُ وا ب إ
«وا اال ات ات َّ
ش اف ِإ َّن ُه اال یل ُ
ِیق ِبناا وا اال ِب ِ
شی اع ِتناا»
ال ُف إح ِ
ِ
فحش ندهید ،زیرا فحش دادن نه زیبنده ماست و نه زیبنده شیعیان ماست.
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،نویسنده :نوری ،حسین بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :مؤسسة
آل البیت علیهم السالم ،ج  ،12ص  ،82ح 13575
حضرت میفرماید :به جای توهین و ناسزا حقایق را مطرح کنید و کارهایی که آنها انجام دادند را بیان کنید.
همه موظف هستند این روایت را بخوانند!
«مرحوم عالمه مجلسی» در کتاب «بحاراالنوار» جلد  ،71صفحه  217از «مرحوم شیخ صدوق» در کتاب
«اعتقادات» صفحه  108روایتی نقل میکند که فرمایش امام صادق است.
عزیزان از نظر رجالی روایتی که در کتابهای اعتقادی میآید ،تمام قنطرههای رجال را پشت سر گذاشته است.
این روایت از دیدگاه «مرحوم صدوق» صددرصد از معصومین صادر شده است و آن را به عنوان معتقدات شیعه
آورده است .یعنی تنها نقل روایت نیست که ما بررسی کنیم سند آن به چه صورت است .در روایت وارد شده است:
ن ر ُاسول َّ
«وا قِی ا
ِن ِب اس ِّ
ب أاعإ ادائ إ
یهمإ »
ل ل َّ
اس ِج ِد ر ُاج ًال یعإ ل ُ
اللهِ ِ ،إ َّنا نارای فِی إالم إ
ِکم وا ا
ِق -عالایهِ َّ
الس االمُ  :یا ا إب ا
یس ِّم ِ
ِ
ِلصاد ِ
به امام صادق عرضه داشتند :یابن رسول هللا! شخصی در مسجد میرود و دشمنان شما و خلفای اهل
سنت را سب و لعن میکند.
حضرت فرمود:
«ما ا لا ُه -لا اعن ُاه َّ
الل ُه -یعإ ِر ُ
ض ِبناا»

چه مرضی دارد؟ خدا او را لعنت کند .او ما را در معرض توهین دیگران قرار میدهد.
بحار األنوار ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :جمعی از محققان ،ج  ،71ص
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دوستان عزیز دقت کنند روش اهل بیت ما چنین است .حال اگر کسی نمیخواهد این روش را قبول کند و
می خواهد از روش شیطان استفاده کند و از روش شمر و یزید تبعیت کند ،ما کاری با آنها نداریم .ما تابع اهلبیت
(علیهم السالم) هستیم؛ اگر اهلبیت به ما بگویند بمیرید قبول میکنیم و اگر هم بفرمایند بمانید بازهم اطاعت
میکنیم.
«سدیر صیرفی» خدمت امام صادق میرسد و حضرت به او میفرمایند :نظر شما نسبت به ما چیست؟ «سدیر»
سیبی را از وسط نصف کرد و عرضه داشت :وهللا اگر شما به من حکم کنید نصف این سیب حالل است آن را
میخورم و اگر به من بگوییم نصف دیگر آن حرام است آن را دور میاندازم و در ذهنم خطور نمیکند که چرا امام
صادق نصف این سیب را حرام می دانند!؟ ما باید نسبت به ائمه اطهار اینطور متعبد باشیم.
چنین نباشد که عقاید خود را بر ائمه اطهار و اهلبیت تحمیل کنیم .ما نباید کاری انجام دهیم که فردا چندین نفر
ً
قطعا حضرت فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین به این کار راضی نیستند.
از شیعیان در اطراف دنیا گرفتار شوند.
روایاتی را مطرح می کنند مبنی بر اینکه اهلبیت فرمودند:
ااش ار بانِي اه ِ
ن ما ع ِ
ااء ِة مِ إن ُهماا »
اش ٍم ناأإمُ ُر كِ ابا ارناا وا ِص اغا ارناا ِب اسب ِِّهماا وا إال ابر ا
« ان إح ُ
بحار األنوار ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :جمعی از محققان ،ج  ،47ص
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این روایات صحیح نیست و مرسل است .یکی از شرایط انتساب متن به معصوم این است که سند روایت صحیح
باشد .حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) میفرماید:
کان کذ ً
کان اح ّق ًا افلا إ
ِیث افأا إس ِن ُدو ُه ِإلای َّالذِی اح َّد اث إ
ِبا افعا لایه»
« ِإ اذا اح َّد إث ُت إم بِ احد ٍ
کم وا ِإ إن ا
کم اف ِإ إن ا
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،ج  ،1ص
 ،52ح 7
حضرت در روایت دیگری میفرماید:
اء ال ِّروا ُ
ایة وا هِ مَّ ُة إال ُعلا ِ
الس اف اه ِ
مااء ال ِّدراایة»
« ِهمَّ ُة ُّ
بحار األنوار ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :جمعی از محققان ،ج  ،2ص
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حضرت در این روایت میفرمایند :کار سفیهان این است که تنها روایت را میخوانند ،اما کار علما این است که
وقتی روایتی را خواندند ،آن را از نظر سندی و داللی بحث میکنند.
حضرت امیرالمؤمنین در روایت «کافی» میفرماید :باید ببینید روایت ناسخ دارد ،منسوخ دارد ،مطلق دارد ،مقید
دارد ،عام دارد ،خاص دارد ،به چه وجه صادر شده است ،از روی تقیه صادر شده است یا خیر!؟
چنین نیست که هرکسی از راه نرسیده ادعا کند که من روایت میخوانم .حال «کلینی» روایتی آورده باشد؛ مگر
«کلینی» گفته است که هر روایتی آوردم صحیح است؟ مگر «شیخ طوسی» یا «عالمه مجلسی» گفته است که
هر روایتی آوردم صحیح است؟
بنابراین به همه شما عزیزان توصیه میکنم که اوالً مقدمات را خوب بخوانید .اگر شما در ادبیات از جمله صرف و
نحو و منطق و معانی بیان قوی نباشید ،یقین بدانید در حوزه پاسخ به شبهات نمیتوانید کار به جایی برسانید.

اصالً یکی از شرایط فهم کلمات اهلبیت تسلط به مقدمات است .در رابطه با مسئله فقه و اصول استداللی اگر یک
طلبه ولو در حق مجتهد متجزی نباشد ،نمیتوان د خوب از عهده کار بربیاید و ضرر چنین شخصی بیش از نفع
اوست.
امام حسن عسکری نسبت به کسانی که بر روایات مسلط نیستند ،سرمایه علمی ندارند ،فن مناظره بلد نیستند و
وارد بحث میشوند ،فرمودند:
« ِألا َّنک اال ات إد ِری ا
کیف ال َّت اخ ُّل ُص مِ إنه اف اذلِک احراامٌ عالای ِشی اع ِتناا»
کسی که قدرت مناظره را ندارد ،تصدی مناظره برای او حرام است.
یصیرُ وا ِف إتن ًاة عا لای ُض اع اف ِ
«أا إن ِ
اء ِإ إخوا ان ِِهمإ وا عا لای إالمُ إبطِ لِین»
زیرا هم باعث می شود در ذهن جوانان شیعه تزلزل ایجاد شود و هم باعث میشود مبطلین و حامیان
فکرهای باطل احساس غرور کنند.
التفسیر المنسوب إلی اْلمام الحسن العسکری علیه السالم ،محقق  /مصحح :مدرسه امام مهدی علیه
السالم ،ص  ،528ح 322
بنابراین به این مطالب دقت کنید و مقداری تالش کنید در مبانی اعتقادی شیعه جانانه کار کنید .به همان اندازهای
که در فقه و اصول و ادبیات کار می کنید ،ده برابر آن در امر والیت و حوزه پاسخگویی به شبهات و فن مناظره کار
کنید.
امروز صدای «هل من ناصر ینصرنی» حضرت بقیة هللا األعظم (ارواحنا فداه) از تمام در و دیوار برخاسته است.
اگر گوش شنوا داشته باشیم کامالً واضح و روشن است.

مقام معظم رهبری فرمودند" :فض ای مجازی به قتلگاه جوانان تبدیل شده است" ،حال چه کسی باید جوانان را
نجات بدهد؟ آیا وظیفه سرمایهداران و سالطین سکه ها هست که جوانان را نجات دهند؟ آیا وظیفه مسئولین
ادارات و سازمانها هستند که جوانان را نجات بدهند؟
این مسئولیت به عهده ما طلبههاست که افتخار آموزش در اردوگاه آموزشی حضرت ولی عصر را داریم و یونیفرم
سربازی حضرت ولی عصر در تن ماست .دوستان عزیز بدانیم اگر کوتاهی کنیم ،فردای قیامت کتک خواهیم
خورد .کاری نکنیم که فردای قیامت خصیم ما حضرت ولی عصر (ارواحنا له الفداء) باشند .باید ببینیم امروزه
تکلیف ما چیست.
بنده بارها گفتم که اگر امروز در جهان روز ،بنا باشد یک واجب عینی یا تعیینی باشد ،نمود آن در حوزه پاسخگویی
به شبهات است .ارزش یک پاسخگو به شبهات از یک میلیون رزمنده باالتر است .ان شاءهللا عزیزان ما در این
حوزه کار کنند.
روایتی شنیدنی از حضرت امام رضا (سالم هللا علیه)
روایت دیگری از کتاب « بحاراالنوار» اثر «مجلسی» آوردم که بد نیست عزیزان به این روایت دقت کنند .این روایت
از امام رضا (علیه السالم) است .حضرت نسبت به روایت هایی که در رابطه با مطاعن و برائت و سب وجود دارد،
مطلبی بیان فرموده است .راوی روایت «ابراهیم بن ابی محمود» یکی از اصحاب خاص امام رضاست .حضرت
میفرماید:
إن أابِی ما إحمُ و ٍد ِإ َّن مُ اخالِفِیناا وا اض ُعوا أا إخ اب ً
ارا فِی اف اضا ِئلِناا»
« یا اب ا
یابن ابی محمود مخالفین ما سه نوع خبر در فضایل ما جعل کردهاند:

حال نمیدانیم آن فضائل و غلوها چیست ،اما حضرت میفرماید :مخالفین ما روایاتی در غلو ،ادعای الوهیت،
ادعای نبوت ،ادعای نزول وحی آوردند.
«أا اح ُد اها إال ُغ ُلوُّ وا ثانیها ال َّت إق ِصی ُر فِی أامإ ِرناا»
نوع اول غلو ،نوع دوم کوتاهی درحق ماست.
حضرت به صراحت میفرمایند :دشمنان ما مطالبی مبنی بر غلو ،ادعای الوهیت ،ادعای نبوت و ادعای نزول وحی
آوردند .زمانی که مردم این روایات را میشوند به ما بدبین میشوند و میپندارند که امام صادق ادعای الوهیت
کرده است.
ِب أاعإ ادائِناا»
«وا ثالثها ال َّت إص ِر ُ
یح ِبما اثال ِ
و نوع سوم تصریح به بدیهای دشمنان ما و دشنام به آنان است.
دشمنان ما روایاتی از قول ما در مطاعن و مذمت و سب دشمنان ما جعل کردهاند.
َّاس إال ُغ ُلوَّ فِیناا َّ
کف ُروا ِشی اع اتناا وا ان اس ُبو ُهمإ ِإلای إال اقوإ ِل بِ ُر ُبوبِی ِتناا»
« اف ِإ اذا اسمِ عا الن ُ
وقتی مردم اخبار غلو را میشنوند ،شیعیان ما را تکفیر میکنند و میگویند :شیعه قائل به ربوبیت ما
میباشد.
ِب أاعإ ادا ِئناا ِبأا إسما ائ ِِهمإ اثلا ُبوناا ِبأا إسماا ِئناا»
«وا ِإ اذا اسمِ ُعوا ال َّت إق ِصی ار اعإ ات اق ُدو ُه فِیناا وا ِإ اذا اسمِ ُعوا ما اثال ا
و وقتی کوتاهی در حق ما را میشنوند به آن معتقد میشوند و وقتی بدیهای دشمنان ما را میشنوند ما
را دشنام میدهند.

بحار األنوار ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :جمعی از محققان ،ج  ،26ص
 ،239ح 1
حضرت به صراحت میفرمایند :وقتی دشمنان روایتی از من در سب یکی از خلفا میشنوند ،آنها هم ما و پدران
ما را سب میکنند.
این مطالب بسیار مهم است .در کتاب «کافی» جلد دوم صفحه  636روایتی وارد شده است مبنی بر اینکه «معاویة
بن وهب» یکی از ثقات اصحاب امام صادق به حضرت عرضه میدارد:
ا
« ا
یسوا عا لای أامإ ِرناا»
ن الن ِ
ن لا ُ
َّاس مِ مَّ إ
این ُخلا اطائِناا مِ ا
این اقوإ مِ ناا وا ب ا
کیف ی إن ابغِی لاناا أ إن نا إصناعا فِیماا بایناناا وا ب ا
در کیفیت معاشرت و تعامل میان خود و دوستان ما که امامت شما را قبول ندارند ،چطور باید رفتار کنیم؟
واژه « اأ إم ِر» به معنای امامت و تشیع است .در چنین روایاتی هرکجا واژه « اأمإ ِر» میآید ،معنای آن امامت و تشیع
است .دوستان عزیز در بعضی از جلسات به نام عید الزهراء مطاعن و ناسزاهایی به خلفا داده میشود.
بنده سال  1382که در مدینه بودیم ،یکی از فایل های صوتی مراسم عید الزهراء در قم را آورده بودند ،به زبان
عربی ترجمه کرده بودند و در سطح عربستان سعودی با تیراژ میلیونی توزیع کرده بودند .آنها نشر میدادند که
عید الزهرای قم فحشهای رکیک و دور از ادب به بعضی از افراد میدهند که اصالً تک تک آن عبارات تعذیر دارد.
اگر فردی ولو کافر هم باشد ،ما نمیتوانیم به او نسبت های ناروا بدهیم .امام صادق با یکی از اصحاب میرفتند.
غالم او مقداری عقب مانده بود و آن صحابی به غالم خود گفت :ای زنازاده سریعتر بیا .امام صادق فرمود :چه
حرفی زدی؟ مرد صحابی گفت :اینها مسلمان نیستند و ازدواجهای آنها نامشروع است.
حضرت فرمود :پیروان هرکدام از ادیان برای خود ازدواجی دارند .زرتشتیان ازدواجی دارند ،مسیحیان ازدواجی
دارند .حض رت آن شخص را از خود دور کردند و دیگر حاضر نشدند با چنین فردی نشست و برخاست کنند.

چنین نیست که اگر کسی فاسد است و او را قبول نداریم ،به او نسبتهای ناروا و فحش بدهیم .شارع مقدس ما
چنین اجازهای به ما نداده است .حضرت در ادامه میفرمایند:
« اقا ا
ون ِإلای أائِمَّ ت ُ
ون ما ا إ
ون»
یصن ُاع ا
ون بِ ِهمإ اف ات إصن ُاع ا
ِین ات إق ات ُد ا
ِکم َّالذ ا
ل ات إن ُظ ُر ا
حضرت فرموند :ببینید امامانی که به آنها اقتدا میکنید برخوردشان با اهل سنت چطور است و شما همان
برخورد را داشته باشید.
روش امام صادق چنین است؛ حال اگر ما قبول نداریم تکلیف ما جداست .حضرت فرمودند:
إا
« افوا َّ
إضا ُه إم وا إ
ون َّ
ون ما ر ا
اللهِ ِإ َّن ُهمإ لا ُ
یهمإ »
یه إم وا ی اؤ ُّد ا
ون اجناائِ از ُهمإ وا یقِیمُ ا
یش اه ُد ا
یعو ُد ا
ون األما انا اة ِإلا ِ
الش اها اد اة لا ُهمإ وا عالا ِ
به خدا سوگند امامان شما اگر همسایه سنی آنها مریض شود به عیادت او میروند ،اگر از دنیا بروند به
تشییع جنازه او میروند و در دادگاه برای او شهادت می دهند و امانت او را حفظ میکنند.
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حضرت در روایت بعد میفرماید:
إ
« إ إ
یط ُ
ن اترای أا َّن ُه ِ
الس االم»
یعنِی مِ إن ُهمإ وا یأ ُخ ُذ ِب اقوإ لِی َّ
اقراأ عا لای ما إ
به آن دسته از شیعیانی که از من حرف شنوی دارند از قول من سالم برسان.
بنده بارها گفتم این روایت نشان می دهد در آن زمان هم بعضی از شیعیان حتی از امام صادق هم حرف شنوی
نداشتند .حضرت به «زید شحام» میفر ماید :به هرکدام از شیعیان که از من اطاعت میکنند و حرف مرا قبول
دارند ،سالم مرا برسان.

ذیل روایت نشان می دهد که در آن زمان هم بعضی افراد تند بودند و به مسجد و منبر میرفتند و شروع به فحاشی
و اختالف درست کردن میکردند.
حضرت به صراحت فرمودند :مریضان اهل سنت را عیادت کنید ،در شادی هایشان شرکت کنید ،اخالق و برخورد
خود را با آنها درست کنید.
یس ُّرنِی اذلِک وا ی إد ُخ ُ
الس ُرورُ وا ق ا
«قِی ا
ب اجعإ اف ٍر»
ِیل اه اذا أا اد ُ
ل اه اذا اجعإ اف ِری اف ُ
ل عالای مِ إن ُه ُّ
اگر چنین کنید میگویند این شخص جعفری است و خوشحال میشوند و میگویند که ادب جعفری چنین
است.
در این صورت اهل سنت می گویند که ببینید امام صادق چه شیعیان خوبی تربیت کرده است و این مایه خوشحالی
من (امام صادق) است.
ل عا لای ب ااال ُؤ ُه وا عا ار ُُه وا قِی ا
کان عالای اغی ِر اذلِک اد اخ ا
ب اجعإ افر»
ل اه اذا أا اد ُ
«وا ِإ اذا ا
اگر در غیر این صورت رفتار کنید بال و ننگ آن به ما میرسد و میگویند که امام صادق نتوانسته است
شیعیان خود را تربیت کند.
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اگر برخورد شما با اهل سنت زشت و وقیح و تند باشد ،به آن ها توهین کنید و اهمیت ندهید بال و ننگ آن گرفتار
من میشود و میگویند که امام صادق نتوانسته شیعیان خود را تربیت کند.

امروزه اگر ما اخالق خوب داشته باشیم و برخوردمان برخورد خوب باشد ،همگی به حساب مذهب ما نوشته
میشود .همچنین اگر برخوردها ،برخوردی نادرست باشد همگی به حساب مذهب نوشته میشود .کاری ندارند
فالن آخوند چه بوده و چه نبوده است!
پرشسها و پاسخها
با ذکر صلواتی به سراغ سؤاالت عزیزان میرویم.
پرسش:
آغاز امامت امام زمان با شهادت امام قبل همراه است .آیا این ایام شادی دارد؟ آیا بعد از شهادت حضرت
امی رالمؤمنین برای آغاز امامت امام حسن مجتبی شادی دارد؟ آیا این سیره اهلبیت (علیهم السالم) است؟
پاسخ:
بحث امامت حضرت ولی عصر با امامت دیگر ائمه اطهار خیلی تفاوت دارد .حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) این
ویژگی را دارد که برانداختن حکومتهای طاغوتی و تأسیس حکومت جهانی عدل؛
ا
إ
ین کلِّه)
(لِیظ ِهر ُاه عا لی ال ِّد ِ
تا او را بر همه آئینها غالب گرداند.
سوره توبه ( :)9آیه 33
به دست او رقم می خورد .آغاز والیت حضرت ولی عصر در حقیقت نویدی برای آن حکومت جهانی که در سراسر
جهان جز شهادت «ال إله إال هللا» و «محمد رسول هللا» چیز دیگری شنیده نخواهد شد .بنابراین این قضیه با
شهادت دیگر ائمه اطهار خیلی تفاوت دارد.

پرسش:
چطور میشود در بحث امامت تحصیل کرد؟ چه مؤسساتی و چه رشتههایی؟
پاسخ:
در رابطه با امامت که همیشه دوستان از من پرسیدند که از کجا شروع کنیم ،بنده کتاب «مرحوم شرف الدین»
به نام «المراجعات» را خدمت دوستان توصیه میکنم و این کتاب را بهترین کتاب یافتم.
این کتاب هم مؤدب است ،هم مستدل است و هم دو شخصیت مبرز از اهل سنت و شیعه در دو طرف قرار
گرفتهاند .در یک طرف رئیس دانشگاه األزهر استاد بزرگ آن دانشگاه «سلیم بشری» قرار دارد و در طرف دیگر
«مرحوم شرف الدین» قرار دارد و روال کار مکاتبه است ،مناظره نیست.
«عالمه شرف الدین» در دفاع از اهلبیت هرآنچه برایش مقدور است را به مدت یک ماه مطالعه میکند و برای او
مینویسد« .سلیم بشری» هم دو هفته تا یک ماه کار میکند و هرآنچه در دست دارد در دفاع از خلفا مطرح
میکند .عاقبت «سلیم بشری» اعتراف میکند«" :عالمه شرف الدین» ادله تو کافی بود ،من به مذهب شیعه
مشرف شدم!"
طبق آماری که بنده دارم بیشتر افرادی که در طول این صد سال اخیر شیعه شدند ،به برکت این کتاب بوده است.
اگر شما به سایت «مرکز ابحاث عقائدیة» بروید ،میبینید که کتابی تحت عنوان «موسوعة من حیاة المستبصرین»
نوشته شده است که حدود دوازده جلد از این کتاب به چاپ رسیده است.
در شرح حال اساتید بزرگ دانشگاه ها و علمای بزرگ اهل سنت که شیعه شدند ،وارد شده است که شاید بیش
از هفتاد درصدشان میگویند که با مطالعه این کتاب شیعه شدند .این کتاب ،کتاب بسیار خوبی است و ارزش آن
را دارد که با مقداری تغییرات کتاب درسی حوزه علمیه باشد.

«عالمه عسکری» کتابی به نام «معالم المدرستین» دارد .ایشان مدرسه خلفا را در یک کفه گذاشته است و مدرسه
اهلبیت را در کفه دیگر گذاشته است و مقایسه قشنگی دارد.
برهان قیاس یا برهان مقایسهای برهان مبارکی است .برهان در چندین آیه قرآن کریم وارد شده است.
( اه إ
ِین ال یعإ لامُ ون)
ل إ
ون وا َّالذ ا
ِین یعإ لامُ ا
یس ات ِوی َّالذ ا
آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند یکساناند؟
سوره زمر ( :)39آیه 9
و:
ل ات إس ات ِوی ُّ
( اه إ
الظ ُل ُ
مات وا النُّور)
ظلمتها و نور برابرند؟
سوره رعد ( :)13آیه 16
این برهان ذهن طرف مقابل را به کار میاندازد تا به دنبال تحقیق و بررسی برود .بنابراین «عالمه عسکری» در
کتاب «معالم المدرستین» از روش مقایسه استفاده کرده است .این کتاب که در سه جلد به چاپ رسیده است،
بسیار کتاب خوبی است.
در مورد شبهات جدیدترین کتابی که مفصل نوشته شده است ،کتاب «نقد قفاری» یا «نقد اصول مذهب الشیعة
اْلثنی عشریة» است که در سه جلد به چاپ رسیده است .اگر دوستان حوصله داشته باشند این کتاب را مطالعه
کنند ،بد نیست.

پرسش:
به نظر می رسد اهل سنت بیشتر از ما نگران شیعه شدن مردمانشان هستند ،اما فرمایشات شما در نقطه مقابل
آن است و شیعه در میان اهل سنت بیشتر رواج دارد .آیا مذهب شیعه امروز بیشتر رواج نیافته است؟
پاسخ:
البته به برکت نظام جمهوری اسالمی و نشر فرهنگ اهلبیت این کار اتفاق افتاده است .امام رضا فرموده است و
به ما هم مربوط نیست.
ن ا
َّاس لاوإ عا لِمُ وا ما اح ِ
کالمِ ناا اال َّت اب ُعوناا»
« اف ِإ َّن الن ا
اس ا
عیون أخبار الرضا علیه السالم ،نویسنده :ابن بابویه ،محمد بن علی ،محقق  /مصحح :الجوردی ،مهدی ،ج
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همچنین در زیارت ائمه اطهار وارد شده است:
« ا
کالمُ کمإ ُنو ٌر وا أامإ رُکمإ ر إ
ان وا اس ِجی ُتکمُ ا إلکرامُ وا اشأإ ُنکمُ
ُش ٌد وا وا ِصی ُتکمُ ال َّت إقوا ی وا فِعإ ُل ُ
کم إال اخی ُر وا عاا اد ُتکمُ إاْل إِح اس ُ
إال اح ُّق وا ِّ
الص إد ُق وا ال ِّر إفق»
عیون أخبار الرضا علیه السالم ،نویسنده :ابن بابویه ،محمد بن علی ،محقق  /مصحح :الجوردی ،مهدی ،ج
 ،2ص  ،277ح 1
ً
واقعا مریض نیستند و عناد و لجاجت ندارند و به دنبال حق
زمانی که مردم معارف اهلبیت را ببینند ،کسانی که
هستند به طرف مذهب شیعه میآیند.

من بارها گفتم وقتی که در ماه مبارک رمضان به مکه میرفتیم ،با دانشجویان دانشگاه أم القری که بعد از دانشگاه
«محمد بن سعود» بزرگترین دانشگاه عربستان است و فارغ التحصیالن آن امام جمعه و قاضی و سفیر میشوند
بحث میکردیم.
آنها با ماشین کنار «هتل الرواسی» که بعثه مقام معظم رهبری در آنجا بود میآمدند و با اصرار مرا در ماشین
سوار میکردند و به خوابگاه دانشگاه میرفتیم.
ما در آنجا از ساعت ده و یازده شب تا سحر بحث میکردیم و سحری مفصلی هم میآوردند به طوری که تا به
حال چنین غذاهای لذیذی نخورده بودیم .بعد از خوردن سحری بازهم سوار ماشین میشدیم و کنار بیت هللا
الحرام نماز صبح میخواندیم و از همدیگر جدا میشدیم.
جناب آقای «نواب» که اآلن در بخش مدیریت هستند ،در آن زمان مسئول بعثه مقام معظم رهبری بودند .ایشان
به من گفتند :آقای قزوینی آخر وهابیها تو را میکشند! رفتن شما به خوابگاه و مطرح کردن بحث والیت و امامت
همانند رفتن در النه زنبور است.
بنده گفتم :جناب آقای «نواب»! اوالً شهید شدن در راه والیت آرزو است که خون کثیف ما در این مسیر ریخته
ً
ثانیا جوانان وهابی برای به دست آوردن حقایق صد برابر از جوانان ما بیشتر تمایل دارند.
شود.
ن ا
وقتی این جوانان احساس میکنند کسی مطالب را «ما اح ِ
کالمِ ناا» مطرح میکند به آن گوش میدهند .من که
اس ا
اصالً خودم بلد نیستم دانشگاه کجاست و خوابگاه کجاست! این دانشجویان میآیند با التماس مرا به آنجا میبرند.
زمانی که جلسات تمام میشود ،آنها میپرسند که دومرتبه کی به مکه برمیگردید تا ما جلسات خود را ادامه
بدهیم؟ گاهی اوقات ما بعد از نماز عشاء تا قبل از نماز تراویح آنها باالی پشت بام مکه میرفتیم و چندین تن
از دانشجویان اطراف ما مینشستند ،سؤال میکردند و بنده پاسخ میدادم و از این کار لذت میبردم.

روزی همان زمان به جناب آقای «ری شهری» قضیهای را گفتم .یکی از دانشجویان جمله زیبایی گفت .او گفت:
دکتر «ابو مهدی»! شما افتخار کنید رهبری دارید که میگوید آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند ،اما رهبران ما برای
نوکری آمریکا افتخار میکنند .من فایل صوتی صدای این دانشجو را هنوز هم دارم .او در ادامه گفت :اگر نزد آیت
هللا خامنهای رفتید ،از طرف ما دست ایشان را ببوسید و به ایشان بگویید ما دانشجویان دانشگاه أم القری به
رهبرانی مثل شما افتخار میکنیم!
ً
بعضا ما به دنبال این هستیم که دوست را به بیتفاوت،
ببینید که صحبت کردن چقدر اثرگذار است .متأسفانه
بیتفاوت را به مخالف و مخالف را به دشمن تبدیل کنیم .اگر لغزشی از کسی ببینیم به قدری آن را بزرگ میکنیم
که او را نابود کنیم.
«مرحوم عالمه عسکری» صاحب «معالم المدرستین» در مدرسه معصومیه تنها یک جمله گفته بود که سند زیارت
عاشورا چنین و چنان است! حوزه علمیه علیه او قیامت برپا کرد و تمام تالشهای شصت هفتاد ساله این مرد
بزرگ را نادیده گرفت.
«حاج آقای بوشهری» به من زنگ زدند و گفتند :رابطه شما با «عالمه عسکری» خوب است .مقداری این وضع را
بخوابانید .در آن زمان بنده تهران در همایش هفته وحدت بودم و با «حاج آقای مقتدایی» بودیم که «عالمه
عسکری» و آقازاده ایشان «دکتر عسکری» کنار ما نشسته بودند .بنده به ایشان گفتم که به ما اجازه بدهید ده
دقیقه با هم صحبت کنیم.
بنده به ایشان گفتم :قضیه چنین است .ایشان در جواب گفت :این چه حرفی است؟ من به زیارت عاشورا معتقد
هستم .من مریض بودم و تا دم مرگ رفته بودم ،اما دوستان ما با توسل به زیارت عاشورا شفای مرا از امام
حسین گرفتم.

بنده تمام مطالب ایشان را یادداشت کردم و جلسهای در دانشکده اصول الدین قم داشتیم .سپس این مباحث را
در مدرسه فیضیه قم و دارالشفاء و مدرسه آیت هللا گلپایگانی به صورت بیانیه چاپ کردیم و مقداری قضایا فروکش
کرد.
آیت هللا اشتهاردی یکی از استخوان های حوزه علمیه بودند .بنده در سال  1349در مدرسه فیضیه خدمت ایشان
درس لمعه می خواندم .ایشان که مظهر اخالق اسالمی بود ،در جایی نوشته بودند :حدیث قرطاس در منابع شیعه
نیامده است.
در مقابل ،حوزه علمیه بالیی بر سر او آورد به طوری که به ایشان فحش میدادند و ایشان را لعنت میکردند .حوزه
علمیه بساطی علیه ایشان درآورد که آن سرش ناپیدا بود.
در نهایت ما به منزل ایشان رفتیم و گفتیم :منابع شیعه این همه این روایت را نقل کرده است .ایشان جملهای
نوشتند و گفتند :من از این قضیه اطالع نداشتم که این روایت در منابع شیعه آمده است.
ما حرف ایشان را به صورت بیانیه درست کردیم ،در سطح حوزه علمیه پخش کردیم تا مقداری تبلیغات مخالفین
فروکش کرد .بعضی افراد خودشان اهل کار نیستند و اگر ببینند کسی کار کرده است به دنبال این هستند که او
را به زمین بزنند.
پرسش:
کلیپی از شما پخش شده است که از استادتان نقل قولی کرده اید که امام زمان در تهران به خانهای رفت و آمد
دارد و ازدواج کرده است.

پاسخ:
اوالً بنده در آنجا گفتم که نسبت به اینکه حضرت ولی عصر همسر و فرزند دارد سه نظریه وجود دارد؛ یک نظریه
ً
قطعا روایت:
این است که معتقدند حضرت ولی عصر همسر و فرزند دارد و
«النِّ ُ
یس مِ نِّی»
نر ا
ن ُس َّنتِی افلا ا
اغِب اع إ
کاح ُس َّنتِی اف ام إ
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برای حضرت الگو است .بعد نقل کردم از حاج آقای «گل محمدی»  -که استاد ما نبود  -که مرد عارفی بود که
خیلی زیاد در ریاضت بود.
ایشان می گفت :من علم دارم که کسی در تهران با دختری ازدواج کرده است به طوری که دختر و پدر و مادرش
نمی دانند که ایشان حضرت ولی عصر است .یکی از اهل دین که حضرت را میشناخت ،متوجه شد که ایشان
حضرت ولی عصر است.
نظریه دوم این است که حضرت ازدواج نکرده است .نظریه سوم که بنده هم با آن موافقم این است که ما خبر
نداریم حضرت ازدواج کرده است یا خیر.
ما نه دلیل قاطع داریم که حضرت ازدواج کرده است و نه دلیل قاطع داریم که حضرت ازدواج نکرده است .این
نظریه شخصی من است!
روایات مربوط به «احمد الحسن» هم که آنها رواج میدهند مبنی بر اینکه میگوید :من فرزند چهارم و پنجم
حضرت مهدی هستم .ما تمام این روایات را بررسی کردیم ،اما یک روایت صحیح پیدا نکردیم.

بنده بارها گفتم :اینکه ما بدانیم حضرت ولی عصر ازدواج کرده است یا خیر از واجبات نیست که ترک آن گناه
ً
حتما به دنبال آن برویم .آقایان صحبت بنده را
باشد .ترک این قضیه هم گناه نیست که ما بخواهیم توبه کنیم و
تقطیع کردند و ابتدا و انتهای صحبت های بنده را از بین بردند و تنها قسمت وسط آن را کلیپ درست کردند و
منتشر کردند .ما با این افراد چکار کنیم.
پرسش:
در مورد اعتبار «کامل الزیارات» توضیح بدهید.
پاسخ:
آیت هللا خوئی در کتاب «معجم الرجال» چاپ اول میگوید :تمام راویان کتاب «کامل الزیارات» ثقه هستند و در
آخر عمر خود از این نظریه برگشتند و ادعا کردند تنها مشایخ بالواسطه ثقه هستند ،نه مع الواسطه.
ً
اخیرا در تهران چاپ شده است این نظریه اخیر آقای خوئی اعمال نشده
متأسفانه در کتاب «معجم الرجال» که
است .نظر ما این است که قرینه  50درصد یا  60درصد توثیق مشایخ بالواسطه ایشان را میتوان اثبات کرد .ما
نتوانستیم در «تفسیر علی بن ابراهیم» این قضیه را اثبات کنیم ،علی رغم اینکه آیت هللا خوئی تا آخر عمر معتقد
بودند بر وثاقت تمام روات «تفسیر علی بن ابراهیم».
پرسش:
کسانی که بحث وحدت را قبول ندارند ،میگویند که میان لعن و سب تفاوت وجود دارد .در اسالم از سب نهی شده
است ،اما لعن چنین نیست.

پاسخ:
بحث لعن و سب یک چیز است ،و اینکه ما بیاییم در جلسات علنی باالی منبر یا ماهواره شروع به لعن کنیم ،چیز
دیگری است .آیا این کار احساسات اهل سنت را جریحهدار میکند یا نمیکند؟ آیا اهل سنت را نسبت شیعه
بدبین میکند یا نمیکند؟ آیا کینه شیعه را در دل اهل سنت میکارد یا نمیکارد؟
ما دستور به لعن داریم ،اما لعن باید بعد از نماز بین خود و خدا صورت بگیرد .ما در این خصوص روایات صحیحی
از قول امام صادق (علیه السالم) داریم .در کتاب «تهذیب األحکام» وارد شده است:
ا
اللهِ ع وا ُهوا إ
ن ال ِّر اجال وا أا إرب ً
ن فِی ُد ُب ِر ک ِّ
« اسمِ عإ ناا أاباا اع إب ِد َّ
ن ال ِّن اس ِ
اء -التَّیمِ ی وا إالعا اد ِوی
یلعا ُ
اعا مِ ا
ل ما ک ُتوباةٍ أ إرباع ًاة مِ ا
ِ
ُ
ت مُ عاا ِو ا
وا ُفعإ اال ان وا مُ عاا ِو ا
کم ُأ إخ ا
یة»
یه إم وا ُف االنا اة وا ُف االنا اة وا هِ إن اد وا أمَّ إال اح ِ
یة وا ا
یس ِّم ِ
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این روایت در کتاب «کافی» هم وارد شده است ،اما سند روایت ضعف دارد .طبق این روایت امام صادق نه در
باالی منبر ،نه در مسجد ،نه جلوی خانواده؛ بلکه بعد از هر نماز بر دشمنان خود لعن میکردند .شما اگر میخواهید
لعن کنید ،بعد از نماز هر چقدر دلتان خواست لعن کنید ،اما بین خود و خدای خود لعن کنید.
در میان کتابهای اهل سنت «ذهبی» در کتاب «سیر أعالم النبالء» جلد یازدهم صفحه  536نسبت به «رواجنی»
که ثقه است ،مینویسد:
«الشیخ العالم الصدوق محدث الشیعة أبو سعید عباد بن یعقوب»
ایشان یکی از رجال «صحیح بخاری»« ،سنن ترمذی» و «سنن ابن ماجه» است .ایشان میگوید:
«من لم یبرأ فی صالته کل یوم من أعداء آل محمد حشر معهم»
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این شخص که یکی از روات اهل سنت است ،میگوید :هرکسی بعد از نماز به دشمنان آل محمد لعن نکند ،خداوند
او را با همان شخص محشور خواهد کرد.
لعن و تبری از اعداء آل محمد بعد از نماز ،در قنوت نماز سفارش شده است .همانطور که امیرالمؤمنین در نماز
مغرب رکعت آخر زمانی که از رکوع بلند میشدند عدهای را لعنت میکردند.
رسول اکرم بعد از نماز صبح یا رکعت دوم بعضی از دشمنان خود را لعنت میفرمودند .لعن ائمه اطهار بر دشمنان
بین خدای خودشان هست ،نه در علن .لذا مقام معظم رهبری فرمودند :لعن علنی حرام و خالف شرع است.
پرسش:
چگونه میشود که بین بحث وحدت و گفتن حقایق جمع کرد؟
پاسخ:
امیرالمؤمنین ،هم حقایق را مطرح کردند و در ده خطبه امامت و والیت خود را مطرح کرده است و از طرف دیگر
از خلفا انتقاد فرموده است .حضرت به هیچ وجه از انتقاد به خلفا خودداری نکردند.
در فرمایشات «شهید مطهری» در کتاب «امامت و رهبری» وارد شده است از صفحه یازده و دوازده شروع
میشود ،بحث اختالفات را مطرح میکند و معنای اتحاد اسالمی را بیان میکنند و سپس مینویسند:
"ما که خود شیعه هستیم و افتخار پیروی ائمه اطهار را داریم .ما کوچکترین چیزی حتی یک مستحب یا مکروه
خود را به خاطر وحدت قابل مصالحه نمیدانیم .نه توقع کسی را در این زمینه میپذیریم و نه از دیگران انتظار

داریم که به نام مصلحت و به خاطر اتحاد اسالمی از یک اصل از اصول خود دست بردارند .آنچه انتظار و آرزو داریم
این است که محیط حسن تفاهم به وجود آید تا ما که از خود اصول و فروعی داریم ،فقه و فلسفه و کالم و تفسیر
و ادبیات داریم ،بتوانیم کاالی خود را به عنوان بهترین کاال عرضه بداریم".
ایشان سپس از حضرت آیت هللا بروجردی نقل میکند که هدف ما این است که چنین برخورد کنیم .سپس
مینویسد:
"حضرت علی (علیه السالم) خود طرفدار وحدت و اتحاد اسالمی بود و قربانی و شهید وحدت شد و خود را فدای
وحدت کرد و در قضیه حکمین خود را فدا کرد .با تمام این احواالت حضرت از اظهار و مطالبه حق خود و شکایت
از ربایندگان آن خودداری نکرد و با کمال صراحت ابراز داشت و عالقه به اتحاد اسالمی را مانع آن قرار نداد.
خطبههای فراوانی در «نهج البالغه» شاهد این مدعاست .در عین حال این تظلمها موجب نشد که از صف جماعت
مسلمین در مقابل بیگانگان خارج شود".
خطبه سوم و خطبه صد و پنجاه و نامه پنجاه و دوم از کتاب «نهج البالغه» را مالحظه کنید .امیرالمؤمنین به صحابه
در خصوص معاویه میفرمایند:
« ِإنِّی أاک ار ُه لاکمإ أا إن ات ُ
کونوا اس َّبا ِبین»
من خوش ندارم که شما دشنام دهنده باشید.
در عین حال به صراحت و قاطعانه از او انتقاد میفرماید .بحث فحش و توهین و سب به دشمنان یک طرف است
و تبیین حقایق در طرف دیگر است.

پرسش:
رفتار علمای ربانی برای ما الگو بوده است .با توجه به حضور علما در مراسمات فرحة الزهراء آیا رفتار علما را مجوز
شرکت در این مراسمات بدانیم؟
پاسخ:
اصالً و ً
ابدا علمای بزرگ ما به هیچ وجه چنین کاری نمیکردند و این کامالً مخالف است .نمونهای از فرمایشات
مراجع عظام تقلید است که بنده تک تک آنها را استخراج کردم.
آیت هللا سیستانی میفرمایند« :فال ینبغی اْلسارة الجدل هدی خارج إسارة البحث العلمی» .مقام معظم رهبری
هم فرمایشاتی دارند و آیت هللا وحید خراسانی میفرمایند« :و واجبکم الشرعی أن تحسنوا معاشرک الذین
ینطقون الشهادتین و ان اعتقدوا بکفرکم».
ما همچنین فرمایشات آیت هللا گلپایگانی ،آیت هللا صافی گلپایگانی ،آیت هللا شبیری زنجانی ،آیت هللا سبحانی را
تک تک آوردیم که همگی با این کار مخالف هستند.
حال اگر چندین طلبه عادی یا استادی که از قضیه خبر ندارد در این مجالس شرکت میکند ،حسابشان جداست.
الگوی ما مراجع عظام تقلید هستند .گفتار آن ها برای ما حجت است ،نه گفتار کسانی که برخالف نظر مراجع عمل
میکنند.
پرسش:
نفس حضور در اینگونه مراسمات اشکال دارد؟

پاسخ:
اگر از بنده سؤال میکنید حضور در این مراسمات خالف شرع ّبین و گناه واضح و آشکار است .همان فرمایش
آیت هللا بهجت در این زمینه برای ما مالک است .اگر خدای ناکرده در این جلسات شرکت کنیم و به اندازه
شرکتمان در آن طرف دنیا نسبت به شیعه هتک حرمت شود در آن گناه سهیم هستیم و به همین اندازه ما خالف
شرع مرتکب شدیم.
پرسش:
اگر فرحة الزهرا بدون توهین به اهل سنت برگزار شود ،بازهم اشکال دارد؟
پاسخ:
شما نشان بدهید جلسهای چنین باشد اشکال ندارد .اگر جلسهای است که ما در آن فضائل اهلبیت را بیان کنیم
و تظلمات اهلبیت را مطرح کنیم ،دیگر جلسه عید الزهرا نیست و جلسه نقل فضائل اهلبیت (علیهم السالم) است
و خیلی خوب است.
پرسش:
تا به حال علمای شیعه در مقام پاسخگویی به شبهات بودند .شاید این روش تنها کافی نیست باید به صورت
هجومی کار شود .شما به عنوان شخص فعال در این عرصه چه کارهایی به صورت هجومی انجام دادید؟
پاسخ:
بنده همیشه گفتم طبق تجربهای که بنده دارم میگویم که روش های ما باید سه مرحله باشد .بنده عرض کردم
که در داخل عربستان سعودی بیش از  240جلسه مناظره با فحول وهابیت داشتم .بنده با مفتی اعظم عربستان
سعودی در طائف جلسه داشتم و یک ساعت جروبحث داشتیم و جناب آقای «نواب» هم کنار بنده نشسته بود.

بنده به این نتیجه رسیدم که کار باید سه مرحله داشته باشد؛ تبیین ،دفاع و هجمه .شیعه میگوید که ادله ما بر
امامت اهلبیت چیست .شیعه پاسخ میدهد که پاسخهای ما به شبهات چیست و شیعه میپرسد.
یا به تعبیری بصیرت افزایی ،شبهه زدایی و تبیین حقایق است .بنابراین ما باید روی این سه مرحله کار کنیم تا به
جای خوبی برسیم .این سه مرحله با هم یک مثلث مقدسی را تشکیل میدهند.
پرسش:
درباره لعن هایی که در زیارت عاشورا آمده است چه نظری دارید؟
پاسخ:
در آخر زیارت عاشورا آمده است:
«وا ا إب اد إأ بِهِ أاوَّ ًال ُث َّم ال َّثانِی وا ال َّثال ا
ِث وا الرَّابِع»
فرازی از زیارت عاشورا
در این فراز وارد نشده است که مراد از « اأوَّ ًال» و «ال َّثانِی» و «ال َّثال ا
ِث» و «الرَّ ا ِبع» چه کسانی هستند و نام برده
نشده است.
در زمان «شیخ طوسی» عل مای اهل سنت نزد حاکم وقت رفتند و شکایت کردند که ایشان در کتاب «مصباح
المتهجد» لعن خلفا را آورده است .خلیفه وقت «المعتصم بالله» دستور داد که «شیخ طوسی» را احضار کنند.
خلیفه پرسید :ایشان در کجا خلفا را لعن کرده است؟ علمای اهل سنت گفتند :در کتاب «مصباح المتهجد» زیارت
عاشورا را آورده است که در آن بر خلفا لعن شده است.

ِث وا الرَّ ا ِبع» رسیدند و گفتند که مراد از « اأوَّ ًال» و « َّ
کتاب را باز کردند و به فراز «وا ا إب اد إأ ِبهِ اأوَّ ًال ُث َّم َّ
الثانِی وا ال َّثال ا
الثانِی»
و «ال َّثال ا
ِث» و «الرَّ ا ِبع» خلفا هستند« .شیخ طوسی» چه جوابی داری؟
«شیخ طوسی» گفت :مگر گفتم که مراد از « اأوَّ ًال» و «ال َّثانِی» و « َّ
الثال ا
ِث» و «الرَّ ا ِبع» خلفا است؟ علمای اهل سنت
از نزد خود میگویند.
حاکم پرسید :اول ظالم چه کسی است؟ «شیخ طوسی» جواب داد :کسی که حضرت هابیل را کشت .دومین ظالم
چه کسی است؟ «شیخ طوسی» جواب داد :کسی که ناقه حضرت صالح را پی کرد .و سومین ظالم کسی است
که حضرت زکریا را میان درخت گذاشت و اره کرد و چهارمین ظالم قاتل امیرالمؤمنین است.
خلیفه رو به علمای اهل سنت کرد و گفت :چه جوابی دارید؟ علمای اهل سنت گفتند :ما جوابی نداریم .خلیفه
گفت :بلند شوید و جلسه را ترک کنید.
امام صادق در آن زمان که این فرمایش را فرمودند به فکر نجات «شیخ طوسی» بودند ،به فکر ما بودند ،به فکر
وحدت هم بودند و به فکر برائت هم بودند.
بنده با یکی از وهابیت بحث میکردم و به او گفتم :به ما بگویید شما که معتقدید در عبارت؛
«وا ا إب اد إأ بِهِ أاوَّ ًال ُث َّم ال َّثانِی وا ال َّثال ا
ِث وا الرَّا ِبع»
ً
مراد از « اأوَّ ًال» ابوبکر است ،مراد از «ال َّثانِی» عمر بن خطاب است ،مراد از « َّ
الثال ا
حتما مراد از
ِث» عثمان است،
«الرَّ ا ِبع» علی بن أبی طالب است .خلیفه چهارم علی بن أبی طالب است.
ن ی ِزی اد اخامِ ً
امام صادق کلمه «الرَّ ا ِبع» را آورده است و سپس کلمه « َّ
سا» را هم آورده است .این برای ما
الل ُه َّم إالعا إ
پیام است و «الرَّ ا ِبع» هم برای فرار ما از هجمه به اهلبیت.

بنابراین ما نباید رموزی که اهلبیت (علیهم السالم) آن ها را افشا نکردند ،افشا کنیم .ما بیش از سی روایت از
اهلبیت (علیهم السالم) داریم که میفرمایند :خدا لعنت کند شیعیانی که اسرار ما را افشا میکنند.
پرسش:
بعضی از علمای حاضر ،قائل هستند که هیچگونه روایت جعلی در کتب اربعه وجود ندارد .همچنین آنها قائل
هستند که روایت ضعیف است ،اما جعلی نیست.
پاسخ:
ما غیر از اخباری ها کسی را نداریم که بگویند تمام روایات کتب اربعه ضعیف است« .مرحوم شیخ طوسی» هم
کتاب «تهذیب األحکام» را نوشته است و هم کتاب «استبصار» را نوشته است .البته «استبصار» در رابطه با روایات
متعارض است.
در بسیاری از روایات پیش آمده است که «کلینی» روایت را تضعیف میکند و میگوید :این روایت آمده است،
ولی ضعیف است یا این روایت منسوخ شده است.
مرحوم آیت هللا خوئی در جلد اول از کتاب «معجم رجال الحدیث» این افسانه را زیر سؤال برده است که تمام
کتب اربعه ضعیف هستند.
پرسش:
«و باهتوهم» که در رویات مطرح شده است به چه معناست؟

پاسخ:
«باهتوهم» یک مرتبه به معنای این است که بهتان بزنید و یک مرتبه به معنای این است که دلیل بیاورید و آنها
را مبهوت کنید.
ما باید مقداری دقت کنیم ،زیرا اینکه بفرمایند بهتان بزنید اصالً با اصول مذهب و قرآن کریم سازگار نیست .شارع
مقدس به ما اجازه نمی دهد به افراد تهمت و بهتان بزنیم .بله اگر یک بدعت گزاری همانند معاویه و «احمد
الحسن» هست ،ما باید حقایق را بیان کنیم.
پرسش:
چرا امیرالمؤمنین نام برخی از فرزندان خود را عمر و عثمان گذاشتند؟ آیا این دلیل بر رابطه دوستانه امام با خلفا
نیست؟
پاسخ:
در آن زمان عمر و ابوبکر اسم رایج بوده است .در کتاب «اْلصابة» اثر «ابن حجر عسقالنی» و کتاب «أسد الغابة»
اثر «ابن اثیر» چه تعداد افرادی در میان صحابه داریم که نامشان ابوبکر است.
ما نزدیک به بیست و پنج تن از صحابه را داریم که عمر نام دارند .ما نزدیک به چهل تن از صحابه داریم که عثمان
نام دارند .امیرالمؤمنین نام فرزند خود را عثمان میگذارد و میفرماید :من به خاطر «عثمان بن مظعون» نام
فرزند خود را عثمان گذاشتم.
بنده بارها گفتم اینکه شما میگویید" :امیرالمؤمنین به خاطر عالقه به خلفا نام فرزند خود را هم نام آنها گذاشته
است" ،آیا امیرالمؤمنین در یک روایت فرموده که من به خاطر عالقه خود به خلفا نام آنها را روی فرزندانم
گذاشتم؟ یا خلفا گفتهاند که علی بن أبی طالب به خاطر عالقهای که به ما دارد ،نام فرزندان خود را هم نام ما

گذاشته است؟ آیا فرزندان امیرالمؤمنین فرمودهاند که پدرمان به خاطر عالقه به خلفا نام آنها را روی ما گذاشته
است؟ ما باید مدرکی داشته باشیم .نه امیرالمؤمنین چنین ادعایی فرمودند ،نه خلفا این حرف را زدند و نه فرزندان
آن بزرگوار چنین ادعایی دارند.
حال این شخص بعد از هزار و چهارصد سال میخواهد رابطه ا میرالمؤمنین را با خلفا تثبیت کند با این دلیل که
امیرالمؤمنین نام فرزندان خود را هم نام خلفا گذاشته است!! این ادعاها هیچ مدرکی ندارند.
بنده به دوستان توصیه میکنم کسانی که از طریق موبایل یا کامپیوتر به اینترنت متصل هستند ،از سایت «مؤسسه
تحقیقاتی حضرت ولی عصر» غفلت نکنند .بنده تحدی میکنم و خدا را شاکر هستم که سایت «مؤسسه تحقیقاتی
حضرت ولی عصر» در حوزه پاسخگویی به شبهات اولین حرف را در خاورمیانه میزند ،نه تنها در قم.
شاید بیش از هشتصد سایت لینک شده است و مطالب ما را در سایتها و وبالگهای خودشان مطرح میکنند.
خدایا تو را به آبروی حضرت زهرای مرضیه سوگند می دهیم فرج موالیمان حضرت ولی عصر را نزدیک بگردان.
خدایا ما را از یاران خاص ،سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده .خدایا انقالب ما را به انقالب جهانیاش
متصل بفرما.
خدایا خدمتگزاران به اسالم و قرآن و اهلبیت با ألخص مقام معظم رهبری موفق و مؤید بدار .خدایا رفع گرفتاری
از جمیع گرفتاران بنما .خدایا بر سربازان اسالم به ویژه عزیزان ما در یمن پیروزی نهایی بر جبهه کفر و نفاق کرم
عنایت بفرما.
خدایا بر همه بیماران شفای عاجل کرم فرما .خدایا حوائج حاجت مندان روا نما .خدایا به آبروی حضرت زهرای
مرضیه حوائج ما را برآورده نما .خدایا دعاهای ما را به اجابت برسان.

هدیه به ارواح پاک انبیاء ،اولیاء ،شهداء ،صدیقین ،صالحین ،باألخص امام راحل و دو یادگارش صلواتی ختم
بفرمایید.
والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

