بسم هللا الرحمن الرحیم
تاریخ3131/31/31 :
موضوع :پاسخ اجمالی ،به سه شبهه اساسی!
(پاسخ به شبهات ،مسجد حضرت زینب پردیسان)
فهرست موضوعات این سخنرانی:
بیانیه آیه هللا حسینی قزوینی به مناسبت شهادت سردار سلیمانی!
شبهه خواستگاری امیرالمؤمنین از دختر ابوجهل و غضب حضرت زهرا!!
چرا نام امام علی در قرآن کریم به صراحت ذکر نشده است؟
آیا «خواب» و «استخاره» از راههای شناخت امام است!؟
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 ک ّنا لنهتدی لوال أن هدانا هللا
خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت والیت اهلبیت عصمت و طهارت سپاس می گوییم.
قبل از آغاز سخن شهادت سردار بزرگ اسالم و مایه فخر جهان تشیع و مایه سربلندی شیعیان و آزاد اندیشان و
مجاهدان در سراسر جهان ،حاج قاسم سلیمانی را به پیشگاه مقدس موالیمان حضرت بقیة هللا األعظم (ارواحنا

لتراب مقدمه الفداء) و مقام معظم رهبری و تمام فرماندهان و همرزمان آن شهید و کلیه مجاهدین مقاومت و ملت
غیور و سرافراز ایران به ویژه خانواده معزز شهدا ،باألخص شهدای مدافعین حرم تبریک و تسلیت می گویم.
بیانیه آیه هللا حسینی قزوینی به مناسبت شهادت سردار سلیمانی!
ما هم به مناسبت این اتفاق ناگوار ،بیانیهای در سایت «مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر» گذاشتیم که بخشی از
این بیانیه را خدمت شما قرائت میکنم:
"بدون تردید آمریکا بزرگترین اشتباه خود را در طول تاریخ مرتکب شد و با این کار زمینه نابودی خود را به دست
خود فراهم ساخت و مصداق اتم:
(ی ْخ ِر ُبون ُبیوت ُهمْ ِبأی ِدی ِهمْ و أیدِ ی ْالمُ ْؤمِ ِنین)
خانههای خود را با دست خویش و با دست مؤمنان ویران میکردند.
سوره حشر ( :)93آیه 2
قرار گرفت .نه تنها عراق و خاورمیانه ،بلکه سراسر جهان را قبرستان سربازان و ژنرالهای خود قرار داد که از هم
اکنون باید به فکر ساختن تابوت برای به درک واصل شدگان خود باشد.
اگر آمریکا تصور میکند که با قتل «سردار شهید سلیمانی» میتواند مسیر مقاومت را متوقف کند ،به یقین سخت
در اشتباه است .از هر قطره خون «شهید سلیمانی» صدها و هزاران «سلیمانی» برخواهند خواست.
إن الحیاة عقیدة و جهاد» و آن سخن جاودانه
آمریکا و وهابیت تکفیری بدانند آن شعار پاک برخاسته از روح شیعه « ّ
رهبر آزادگان که فرمود:

«و ِإنی ال أری ْالموْ ت ِإ َال سعادة و ْالحیاة مع َ
الظالِمِ ین ِإ َال برما»
بحار األنوار ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :جمعی از محققان ،ج  ،44ص
 ،332ح 4
تا ابد در فضای گیتی طنین افکن است .آن فرهنگ مقدسی که «شهید سلیمانی» را تربیت کرد و تحویل جامعه داد،
میتواند هزاران «سلیمانی» تربیت کند.
بهترین سخن زیبنده این شهید واال مقام ،همان سخن امام پاکان ،حضرت امیرالمؤمنین در حق «مالک اشتر»
میباشد که پس از شهادت «مالک» ،به پهنای صورتش اشک ریخت و فرمود:
ث ق ْد قضی ن ْحب ُه و أوْ فی ع ْهد ُه و لقِ ی رب َُه فرحِ م َ
«أال ِإ َن مالِک بْن ْالحا ِر ِ
الل ُه مالِکا»
خدا مالک را رحمت فرماید که بعهد خود وفاء نمود و م ّدتش را بپایان رسانید و پروردگارش را مالقات کرد.
«لوْ کان جبال لکان ِف ْندا و لوْ کان حجرا لکان ص ْلدا»
خدا مالک را جزای خیر دهد و چگونه بود مالک ،که اگر کوه بود کوهی عظیم و بزرگ بود ،و اگر سنگ بود
سنگی سخت بود.
ن مِ ْث ِل مالِک و ه ْ
«ل َِلهِ مالِک و ما مالِک و ه ْ
ت النس ُ
ل قام ِ
ل موْ ُجود کمالِک»
اء ع ْ
آیا یاوری مانند مالک دیده میشود؟ آیا مانند مالک کسی هست ،آیا زنان از نزد طفلی بر میخیزند که مانند
مالک شود؟

بحار األنوار ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :جمعی از محققان ،ج  ،11ص
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حضرت در عبارت دیگر میفرماید:
«ا أما و َ
ن عالما »
اللهِ لی ُه َد َن موْ ُتک عالما و لی ْف ِرح َ
خدا سوگند مرگ توای مالک جهانی را ویران و جهانی را شاد میسازد.
«علی مِ ْث ِل مالِک ف ْلت ْبک ْالبواکی»
بر مردی مانند مالک باید گریه کنندگان بگریند.
ل م ْر ُجو کمالِک و ه ْ
«و ه ْ
ل موْ ُجود کمالِک»
آیا یاوری مانند مالک دیده میشود؟ آیا مانند مالک کسی هست؟
بحار األنوار ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :جمعی از محققان ،ج  ،11ص
 ،995ح 522
در پایان باید گفت:
آل ِزياد و ُ
ت ِبهِ ُ
«و هذا يوْ م ف ِرح ْ
آل مرْوان»
نسل آل زیاد و آل مروان در کنار اربابان آمریکایی و صهیونیستی ،اظهار شادمانی میکنند ،اما بدانند در آینده نه
چندان دور ،دستهای توانمند مقاومت در سراسر جهان ،آنچنان انتقام سختی خواهند گرفت که شادی آنان را به

عزای دو چندان مبدل خواهند کرد! به امید آن لحظاتی که خون پاک شهید سلیمانی عزیز و شهدای در رکابش،
زمینه نابودی صهیونیسم جنایتکار را فراهم کند و برای همیشه کشور اسرائیل غاصب را از نقشه زمین محو کند".
صلواتی ختم بفرمایید.
این بخشی از بیانیهای بود که ما در سایت «مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر» به مناسبت شهادت این بزرگوار
قرار دادیم .دوستان میتوانند با مراجعه به سایت ،این بیانیه را مالحظه کنند.
بنده توفیق داشتم بیش از سی سال در بخش آموزش در خدمت این عزیزانمان بودم .همچنین در بعضی از
کالسهایی که در رابطه با وهابیت داشتیم« ،شهید سلیمانی» هم شخصا حضور داشتند.
الحمدلله رب العال مین از میان سه فرزندم ،دو تن از آنان در خدمت این عزیزان هستند .یکی از فرزندانم دو روز
پیش از سوریه برگشتند .الحمدلله رب العالمین خدا را شاکرم که به ما توفیق داد نخودی به آش رزمندگان و
مجاهدین به ویژه مدافعین حرم ریخته باشیم.
بازهم خدا را شاکرم با توان ناقصی که داشتم ،برای شهدای مدافعین حرم و خانواده شهدای فاطمیون و زینبیون،
توانستیم در قم با آبرویی که اهلبیت به ما دادند حدود هشتاد خانواده را صاحب خانه ملکی کنیم.
چندی قبل «سردار سالمی» فرمانده کل سپاه ،نامه تقدیری فرستادند که بنده نه انتظار آن را داشتم و نه توقع آن را
داشتم ،اما ایشان لطف کرده بودند.
هفته گذشته بنده با بعضی از دوستانمان در اروپا و کانادا تماس داشتیم .آنها به من توصیه کردند ما آماده هستیم
برای شهدای مدافعین حرم به ویژه عزیزان فاطمیون و زینبیون برای تهیه مسکن و برطرف کردن مشکالت مادی در
حد توان کمک کنیم.

آنها بهترین عزیزشان و سایه باالی سرشان را از دست دادند و قدمهای ما شاید ارزش و قابلی نباشد در برابر
خدماتی که این عزیزان انجام دادند.
به تعبیر مقام معظم رهبری همه شهیدان عزیز و بلند مقام هستند ،اما شهدای مدافعین حرم از یک مقام باالتری
برخوردار هستند.
خدا را بر تمام نعمتهایش سپاس می گوییم .باشد که وهابیت تکفیری و داعش بین المللی با رهبران پلیدشان
برای همیشه از صفحه گیتی محو شوند و دنیا نفس راحتی از دست آنها بکشد.
در جلسه گذشته از عزیزان خواسته بودیم اگر سؤاالتی دارند ،مطرح کنند و ما بتوانیم در حد توان در این بخش
آنگونه که میشود در خدمتشان باشیم.
نزدیک پنجاه سؤال به دست بنده رسید که ما به هفت یا هشت مورد آن پاسخ دادیم .بنده امشب بدون هیچ
مقدمهای به بعضی از سؤاالتی که عزیزان هفته گذشته تقدیم کرده بودند ،میپردازم.
شبهه خواستگاری امیرالمؤمنین از دختر ابوجهل و غضب حضرت زهرا!!
پرسش:
وهابیها نسبت به ازدواج امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) با دختر «ابوجهل» نقل میکنند که حضرت فاطمه زهرا
(سالم هللا علیها) غضبناک شد و حدیث:
«ف ِ
ن أ ْغضبها أ ْغضبنِی»
اطم ُة ب ْضعة مِ نی فم ْ

الجامع الصحیح المختصر ،اسم المؤلف :محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا البخاری الجعفی ،دار النشر :دار ابن
کثیر ,الیمامة  -بیروت  ،3315 - 3415 -الطبعة :الثالثة ،تحقیق :د .مصطفی دیب البغا ،ج  ،1ص  ،3153ح
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را فرمود و این مایه ناراحتی حضرت شد .در کتاب «بحاراالنوار» و برخی دیگر از کتب ما هم این حدیث آمده است.
آیا این قضیه صحت دارد ،یا خیر؟
پاسخ:
یکی از شبهاتی که در طول چهل سال اخیر ،وهابیت در فضای مجازی و ماهوارههایشان مطرح میکنند ،همین قضیه
خواستگاری حضرت امیرالمؤمنین از دختر «ابوجهل» است.
آنها در بن بستی قرار گرفتهاند و راه گریز از این بن بست ندارند ،جز فرافکنی و شبهه افکنی! وهابیت دریافتند در
کتاب «صحیح بخاری» و «صحیح مسلم» روایتی وارد شده است که پیغمبر اکرم فرمود:
«ف ِ
ن أ ْغضبها أ ْغضبنِی»
اطم ُة ب ْضعة مِ نی فم ْ
فاطمه پاره تن من است ،هرکسی فاطمه را به غضب آورد مرا به غضب آورده است.
همچنین در کتاب «صحیح مسلم» وارد شده است:
«إنما ف ِ
اطم ُة ب ْضعة مِ ني ُي ْؤذِينِي ما آذاها»
فاطمه پاره وجود من است ،هرچیزی مایه آزار او باشد ،مرا اذیت کرده است.

صحیح مسلم ،المؤلف :مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیری النیسابوری ،الناشر :دار إحیاء التراث العربی
– بیروت ،تحقیق :محمد فؤاد عبد الباقی ،ج  ،4ص  ،3311ح 2443
وهابیت این روایات را در یک طرف میبینند .از طرف دیگر بازهم در کتاب «صحیح بخاری» جلد  1صفحه 3325
حدیث  2325وارد شده است:
اطم ُة ِب ْن ُت رسول َ
ت أبا بکر فلم تز ْ
اللهِ فهجر ْ
اجرت ُه حتی ُتوُ ف ْ
«فغ ِضب ْ
تف ِ
یت»
ل مُ ه ِ
حضرت فاطمه زهرا از ابوبکر غضبناک شد و با او قهر کرد و تا آخر عمر با ابوبکر سخن نگفت.
الجامع الصحیح المختصر ،اسم المؤلف :محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا البخاری الجعفی ،دار النشر :دار ابن
کثیر ,الیمامة  -بیروت  ،3315 - 3415 -الطبعة :الثالثة ،تحقیق :د .مصطفی دیب البغا ،ج  ،1ص  ،3325ح
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از طرفی پیغمبر اکرم میفرماید که غضب فاطمه غضب من است .از طرفی حضرت فاطمه زهرا از ابوبکر غضبناک
است .از طرفی هم قرآن کریم میفرماید:
(یا أیها َال ِذین آم ُنوا ال تتو َلوْ ا قوْ ما غ ِضب َ
یهم)
الل ُه عل ِ
ای کسانی که ایمان آوردهاید با قومی که خداوند آنها را مورد غضب قرار داده دوستی نکنید.
سوره ممتحنه ( :)51آیه 31
به فرموده قرآن کریم کسانی که خداوند بر آنها غضب کرده است را به عنوان ولی و خلیفه و امام خویش قرار ندهید.

بنابراین اینها فرافکنی کردند که اصال قضیه روایت «ف ِ
اطم ُة ب ْضعة مِ نی» در رابطه با ابوبکر نیست ،بلکه در رابطه با
امیرالمؤمنین است!!
علی بن أبی طالب به خواستگاری دختر «ابوجهل» رفته بود ،حضرت فاطمه زهرا شنید و ناراحت شد و خدمت
پیغمبر اکرم آمد و گریه کرد .رسول اکرم هم فرمودند:
«ف ِ
ن أ ْغضبها أ ْغضبنِی»
اطم ُة ب ْضعة مِ نی فم ْ
در کتاب «صحیح بخاری» و کتابهای متعدد دیگر روایاتی آمده است که بنده تنها به بخشی از این قضایا اشاره
میکنم .این قضیه اوال در دو آدرس «صحیح بخاری» و «صحیح مسلم» که عرض کردم آمده است:
«ف ِ
ن أ ْغضبها أ ْغضبنِی»
اطم ُة ب ْضعة مِ نی فم ْ
که اشاره به قضیه خواستگاری حضرت امیرالمؤمنین نسبت به دختر «ابوجهل» ندارد .در اینجا اجازه بدهید بنده به
صورت مستند برای عزیزان بیاورم که چگونه وهابیت روی این قضیه از هیچ ،بساطی ساختند.
«ابن تیمیه» رهبر معنوی وهابیت در کتاب «منهاج السنة النبویة» جلد چهارم صفحه  293این روایات را میآورد.
البته اگر کسی به این روایات مراجعه کند ،ساختگی و جعل حدیث از خود روایت کامال مشخص است.
در کتاب «صحیح بخاری» وارد شده است که پیغمبر اکرم میفرماید:
استأْذ ُنوا ِفی أ ْن ی ْنک ُحوا ابْنت ُهمْ ع ِلی بْن أ ِبی طالِب ،فال آذ ُنُ ،ثمَ ال آذ ُنُ ،ثمَ ال آذ ُن،
ْن المُ غِ یرةِ ْ
« ِإ َن ب ِنی هِ شا ِم ب ِ
ْن أ ِبی طالِب أ ْن یطلق ابْن ِتی وی ْنکح ابْنت ُهمْ »
ِإ َال أ ْن ی ِرید اب ُ

دودمان ابوجهل میخواهند دختر خود را به عقد علی بن أبی طالب درآورند ،هرگز اجازه نمیدهم ،مگر این
که علی بن أبی طالب دختر مرا طالق دهد و بعد با دختر ابوجهل ازدواج کند.
الجامع الصحيح المختصر ،اسم المؤلف :محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي ،دار النشر :دار ابن
كثير  ,اليمامة  -بيروت  ،3315 - 3415 -الطبعة  :الثالثة ،تحقيق :د .مصطفى ديب البغا ،ج  ،9ص  ،2114ح
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این روایت قبل از اینکه اهانت به امیرالمؤمنین باشد ،به پیغمبر اکرم اهانت کرده است .قرآن کریم میفرماید:
ساء م ْثنی و ُثالث و رُ باع فإ ْن خِ ْف ُت ْم أالَ تعْ ُ
س ُطوا فِ ی ْالیتامی فا ْنک ُحوا ما طاب لکمْ مِ ن الن ِ
(و ِإ ْن خِ ْف ُتمْ أالَ ُت ْق ِ
دِلوا
ِ
فواحِ دة)
و اگر میترسید از اینکه (به هنگام ازدواج با دختران یتیم) رعایت عدالت در باره آنها نکنید (از ازدواج با
آنان صرف نظر نمائید و) با زنان پاک (دیگر) ازدواج کنید ،دو یا سه یا چهار همسر ،و اگر میترسید عدالت
را (در باره همسران متعدد) رعایت نکنید تنها به یک همسر قناعت نمائید.
سوره نساء ( :)4آیه 1
طبق این روایت رسول گرامی اسالم در حد یک عوام هم تحمل ندارند و به امیرالمؤمنین میفرمایند که اگر
میخواهی ازدواج کنی ،اول باید دختر مرا طالق دهی! در ادامه وارد شده است:
يبنِي ما أرابها و ُي ْؤ ِذينِي ما آذاها »
« ف ِإ َنما هِ ي ب ْضعة مِ ني ُي ِر ُ

الجامع الصحيح المختصر ،اسم المؤلف :محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي ،دار النشر :دار ابن
كثير  ,اليمامة  -بيروت  ،3315 - 3415 -الطبعة  :الثالثة ،تحقيق :د .مصطفى ديب البغا ،ج  ،9ص  ،2114ح
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زمانی که «أم الفضل» دختر «مأمون» نزد او آمد و گفت :امام جواد قصد دارد زنی دیگر انتخاب کند؛ مانع شو و
نگذار چنین کاری کند ،زیرا این کار مایه ناراحتی من است« .مأمون» به دخترش گفت :من تو را به امام جواد ندادم
تا حکم قرآن را زیر پا بگذارم .قرآن کریم میفرماید:
(فا ْنک ُحوا ما طاب لکمْ مِ ن الن ِ
ساء م ْثنی و ُثالث و رُ باع)
اگر امام جواد همسر دیگری اختیار کرد و عدالت را رعایت نکرد ،حق اعتراض داری« .أم الفضل» گفت :قطعا امام
جواد عدالت را رعایت میکند« .مأمون» گفت :پس من چنین دخالتی نمیکنم.
یعنی  -نستجیر بالله  -رسول گرامی اسالم به اندازه «مأمون عباسی» هم از شریعت برداشتی نداشته است .این
روایت باالترین توهین به رسول اکرم است.
در روایت دیگر آمده است:
اللهِ و ِب ْن ُت ع ُدو َ
«وهللا ال ت ْجتمِ ُع ِب ْن ُت رسول َ
اللهِ أبدا»
الجامع الصحيح المختصر ،اسم المؤلف :محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي ،دار النشر :دار ابن
كثير  ,اليمامة  -بيروت  ،3315 - 3415 -الطبعة  :الثالثة ،تحقيق :د .مصطفى ديب البغا ،ج  ،1ص  ،3312ح
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داستانهایی که در این زمی نه درست کردند ،یکی دوتا نیست .بنده تنها خیلی خالصه خدمت آقایان عرض کنم که
اهل سنت جمله جالبی نسبت به راوی که این قضیه را ساخته است ،آوردند.
همه جا روایت از فردی به نام «مسور بن مخرمه» است« .توفیق أبو علم» یکی از علمای بزرگ دانشگاه األزهر
مینویسد :این خواستگاری قبل از والدت امام حسن (علیه السالم) بوده است .یعنی در سال دوم هجرت اتفاق
افتاده است ،در حالی که «مسور بن مخرمه» هم در همان سال به دنیا آمده است.
به عبارت دیگر زمانی که این خواستگاری صورت گرفته است ،ناقل روایت یا در شکم مادرش بوده و یا طفلی
شیرخوار بوده است! حساب کنید کسی که این روایت را ساخته است ،در آن زمان اصال به دنیا نیامده بود.
«ابن تیمیه» انسانی بی عقل است و ما هم کاری با او نداریم ،اما «ابن حجر» و دیگران که این روایت را نقل کردند
خودشان هم می گویند که والدت «مسور» دو سال بعد از هجرت اتفاق افتاده است.
زمانی که پیغمبر اکرم از دنیا رفت« ،مسور» هشت سال داشت .او به قدری بی عقل بود که خودش نقل میکند:
وقتی در مدینه مسجد میساختند ،ما داشتیم برای ساختن مسجد سنگ میبردیم .من لنگی به خود بسته بودم که
باز شد و لخت مادرزاد میرفتم .وقتی پیغمبر اکرم مرا دید ،به من گفت که برگرد لنگ خود را بپوش و بعد سنگ
ببر!
او اینقدر فهم و شعور ندارد که بفهمد نباید جلوی پیغمبر اکرم و صحابه لخت مادرزاد برود .این شخص با این سطح
از درک و شعور چنین داستانی درست کرده است.

نکته دیگر که من میخواهم بحث را طوالنی نکنم ،این است که «ابن حجر» و دیگران نوشتند که «جویریه» نام
دختر «ابوجهل» است« .جویریه» تا سال فتح مکه یعنی شش سال بعد از این خواستگاری ،کافر بوده است و بعد از
فتح مکه مسلمان شده است.
این روایت به این معناست که امیرالمؤمنین از یک دختر کافره خواستگاری کرده بود؟! او بالفاصله بعد از اینکه
مسلمان شد ،با حاکم مکه ازدواج کرد و تا آخر عمر هم به مدینه نیامد.
این قضیه به قدری مفتضح و در دروغ پیچیده است که اگر کسی با الفبای معارف دینی و الفبای حدیث شناسی
آگاهی داشته باشد ،میداند که این قضیه سراپا دروغ و افتراست .این از این جهت!
حال در خصوص اینکه عزیزمان پرسیدند این عبارت در کتب شیعه هم آمده است .البته بنده آخر جلسه گذشته
خدمت ایشان هم عرض کردم که ما این روایت را در کتب شیعه داریم ،اما اگر قدری دقت کنند مصداق «حفظت
شیئا و نسیت اشیائا» است.
«مرحوم شیخ صدوق» این روایت را میآورد .امام صادق (علیه السالم) میفرماید که انبیاء الهی همواره در معرض
تهمت بودند.
«أ لمْ ی ْن ُس ُبوا داوُ د ِإلی أ َن ُه ت ِبع َ
الطیر ح َتی نظر ِإلی امْ رأةِ ُأو ِریاء فه ِویها و أ َن ُه ق َدم زوجها أمام ال َتا ُب ِ
وت ح َتی
ُقتِل ُثمَ تزوَ ج ِبها»
آیا دشمنان حضرت داود به او نسبت ندادند که به زن حوریاء نگاه کرد ،عاشق او شد و حوریاء را به جنگ
فرستاد تا کشته شود تا با زن او ازدواج کند؟
األمالی ،نویسنده :ابن بابویه ،محمد بن علی ،ناشر :کتابچی ،تهران؛ ص  ،311ح 1

آیا دشمنان به حضرت موسی نگفتند که او عنین بوده و مردانگی نداشت؟ آیا دشمنان به دیگر انبیاء الهی نسبت بد
ندادند؟ آیا دشمنان به حضرت مریم نگفتند که مریم با نجاری که یوسف نام داشت ،رابطه نامشروع داشت و
حضرت عیسی از آنجا به دنیا آمدند؟
آیا دشمنان به پیغمبر اکرم نگفتند که او شاعر و دیوانه است؟ آیا دشمنان به پیغمبر اکرم نسبت ندادند که با زن
«زید بن حارث» مناسباتی داشت؟
ایشان سپس مینویسد:
«أ لمْ ی ْن ُس ُب ُ
وه ِإلی أ َن ُه ع أراد أ ْن یتزوَ ج ابْنة أ ِبی ج ْهل علی ف ِ
اطمة»
آیا به علی افترا نبستند که قصد داخل با دختر ابوجهل ازدواج کند؟
األمالی ،نویسنده :ابن بابویه ،محمد بن علی ،ناشر :کتابچی ،تهران؛ ص  ،311ح 1
شما را به امام زمان سوگند میدهم .شما را به دینتان سوگند میدهم .آقایان وهابی! شما را به «محمد بن
عبدالوهاب» یا «ابن تیمیه» سوگند میدهیم ،آیا این روایت در کتاب شیعه برای تأیید قضیه آمده است؟!!
من تعجب میکنم بعضی از جوانان ما همینطور که از یک ماهواره یا فضای مجازی این قضایا را میشنوند ،با خود
میپندارند که این مطالب در کتب ما هم آمده است .بله این مطالب در کتب ما هم به این صورت آمده است .آیا
میتوانیم آن را مالک قرار دهیم؟

در رابطه با «فرعون» آیات زیادی در قرآن آمده است .آیا این دلیل بر این است که «فرعون» مورد تأیید قرآن کریم
است؟ در رابطه با «فرعون» آیاتی در قرآن کریم آمده است ،اما همه آیات در مذمت اوست .همچنین در رابطه با
«نمرود» آیاتی در قرآن کریم آمده است ،اما در مذمت اوست.
قضیه ازدواج و خواستگاری حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) از دختر «ابوجهل» آمده است ،اما به عنوان اینکه
این قضیه یک تهمت ناجوانمردانهای بود که به امیرالمؤمنین زدند همانطور که به پیغمبر اکرم نسبت «جنون» و
«سحر» دادند.
به امیرالمؤمنین تهمت زدند ،همانطور که به حضرت داوود و حضرت عیسی و حضرت مریم تهمت و افترا بستند .این
مطالب در حقیقت بخشی از پاسخی است که نسبت به این شبهه مطرح میشود.
البته حرف بسیار زیاد است و همین یک شبهه چندین جلسه زمان نیاز دارد تا انسان حق مطلب را ادا کند ،اما من
به همین اندازه اکتفا میکنم.
چرا نام امام علی در قرآن کریم به صراحت ذکر نشده است؟
پرسش:
چرا نام امام علی یا سایر ائمه اطهار در قرآن کریم به صراحت ذکر نشده است؛ در حالی که امر امامت در شیعه جزو
اصول دین است.

پاسخ:
برادر بزرگوارم همین عبارت را از امام صادق (علیه السالم) سؤال کردند .روایت در کتاب «کافی» جلد اول صفحه
 215آمده است که روایت صحیحی است .روایت چنین است:
ُ
اب َ
اللهِ ع َز و ج َ
ل قال»
« ِإ َن ال َناس ی ُقولون فما ل ُه لمْ یسم ع ِلیا و أ ْهل بیتِهِ ِفی کت ِ
مردم میگویند :چرا خداوند علی و اهل بیت او را در قرآن نام نبرده است؟
«فقال ُق ُ
ول َ
الصال ُة و لمْ یسم َ
ولوا ل ُهمْ إ َن ر ُسول َ
الله ل ُهمْ ثالثا و ال أرْبعا ح َتی کان ر ُس ُ
اللهِ نزل ْ
ت علیهِ َ
اللهِ ُهو
ِ
َالذِ ی ف َسر ذلِک ل ُهمْ »
حضرت فرمود :به آنان بگو آیات نماز بر پیغمبر اکرم نازل شد ،خداوند سه یا چهار رکعت بودن آن را برای
مردم بیان نکرده تا آنکه آن حضرت آن را برای آنان تفسیر کرد.
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،ج  ،3ص
 ،215ح 3
دوستان عزیز در حال حاضر قضیه «قرآنیون» در تمامی کشورهای اسالمی به ویژه ایران در حال گسترش است.
یکی از خطرناکترین فرقهای که در طول این شصت سال اخیر ایجاد شده است« ،فرقه قرآنیون» هستند.
آنها معتقدند که ما تنها تابع قرآن کریم هستیم .سنت ،ظنی است و قرآن کریم هم میفرماید:
( ِإ َن َ
ن ال ی ْغ ِنی مِ ن ْالحق شیئا)
الظ َ
گمان هرگز انسان را از حق بی نیاز نمیسازد.

سوره یونس ( :)31آیه 15
اولین بار این قضیه در دانشگاه األزهر حدود هشتاد سال قبل مطرح شد .مسئولین ،کسانی که طرفدار این تفکر
بودند را از دانشگاه اخراج کردند ،مدرکی که دانشگاه به آنها داده بود را باطل کردند و تمام مناصبشان را از آنها
گرفتند .این قضیه بسیار مفصل است و من نمیخواهم در آن ورود پیدا کنم.
از همان زمان بیش از شصت سال است که از زمان «شریعت سنگلجی»« ،کسروی»« ،قلمداران»« ،مصطفی
طباطبایی» یا اآلن «درایتیها» در مشهد طرفدار این قضیه هستند.
این آقای درایتی سطح سه حوزه علمیه را گرفته ،این را در کانال خود میگذارد و می گوید که من سطح سه حوزه را
هم دارم!!
در حال حاضر این فرقه ،فرقه خطرناکی هستند؛ زیرا قرآن منهای سنت ،دیگر قرآن نیست .ما باید تمام آیاتی
همانند:
(و ما آتاکمُ ال َر ُس ُ
ول ف ُخ ُذ ُ
وه و ما نهاکمْ ع ْن ُه فا ْنت ُهوا)
آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید و اجرا کنید ،و آنچه را از آن نهی کرده خودداری نمائید.
سوره حشر ( :)93آیه 5
و یا :
یهم)
(و أ ْنز ْلنا ِإلیک الذکر لِ ُتبین لِل َن ِ
اس ما ُنزل ِإل ِ
و ما این ذکر (قرآن) را بر تو نازل کردیم تا آنچه به سوی مردم نازل شده است برای آنها تبیین کنی.

سوره نحل ( :)35آیه 44
و آیاتی که در مشروعیت سنت آمده است را از قرآن کریم حذف کنیم .مرحوم آیت هللا العظمی بروجردی در جلد
اول کتاب «جامع أحادیث الشیعة» ،هفتاد و دو دلیل از قرآن و س ّنت ،بر مشروعیت س ّنت آورده است.
در هر صورت امام صادق میفرماید :به این افراد بگویید که اگر مالک ،قرآن کریم است ،شما دو رکعت نماز صبح
خود را از قرآن کریم برای ما اثبات کنید .آنها قادر به انجام این کار نیستند.
پیغمبر اکرم آیات الهی را تفسیر کرده است و فرموده است :نماز صبح را دو رکعت بخوانید ،رکوع دارد ،سجده دارد،
تشهد دارد ،سالم دارد ،شکیات چنین است ،سهویات چنین است ،مبطالت چنین است.
رسول گرامی اسالم همچنین نماز ظهر ،نماز مغرب و نماز عشاء را برای ما از قرآن کریم تفسیر کردند.
ول َ
ن کل أرْبعِ ین ِدرْهما ِدرْهم ح َتی کان ر ُس ُ
اللهِ ُهو َال ِذی ف َسر ذلِک ل ُهم»
«و لمْ یسم ل ُهمْ مِ ْ
و آیات زکات بر ایشان نازل شد ،اما در آنها نیامده بود که از هر چهل درهمی یک درهم زکات باید داد تا
آنکه پیغمبر اکرم آن را برای آنان تفسیر کرد.
ل ل ُهمْ ُط ُ
ول َ
وفوا ُأ ْس ُبوعا ح َتی کان ر ُس ُ
«و نزل ْالحج فلمْ ی ُق ْ
اللهِ ُهو َال ِذی ف َسر ذلِک ل ُهم»
آیات حج نازل شد و در آنها به آنان گفته نشد که هفت بار طواف کنید تا آنکه پیغمبر اکرم آن را برای آنان
تفسیر کرد.
ما روایات متعددی در منابع اهل سنت داریم که چنین است:
ُْ
ل علی ال َن ِبی ِبالسنَةِ کما ی ْن ِز ُ
«کان ِج ْب ِری ُ
ل ی ْن ِز ْ
آن»
ل علیهِ ِبالق ْر ِ

جبرئیل سنت را بر پیغمبر اکرم نازل میکرد ،همانطور که قرآن را بر حضرت نازل میکرد.
فتح الباری شرح صحیح البخاری ،المؤلف :أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل العسقالنی ،الناشر :دار المعرفة
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فرق سنت با قرآن کریم این است که قرآن معجزه است و تحدی دارد ،اما سنت معجزه نیست و تحدی در آن
نیست« .ابوحنیفه» مینویسد:
«لوال السنة ما فهم احد منا القرآن»
اگر سنت نبود ،هیچ کدام ما یک آیه قرآن را نمیفهمیدیم.
المستخرج على المستدرك للحاكم ،اسم المؤلف :أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي،
ج ،3ص 39
«البانی» لیدر وهابیت میگوید :اگر سیبویه زمانتان یا ادیبترین ادیب عصرتان هم باشید ،چنانچه سنت نباشد
نمیتوانید قرآن کریم را بفهمید.
امام صادق میفرماید :قرآن کریم نماز را به صورت ّ
کلی بیان کرده است و بیان نماز هم به عهده پیغمبر اکرم بوده
است .در ادامه میفرماید:
ُ
ْ
ْ
َ
ن و ْال ُحسین فقال ر ُس ُ
«و نزل ْ
ول
ت أ ِطی ُعوا الله و أ ِطی ُعوا ال َر ُسول و أولِی األمْ ِر مِ ْنکمْ و نزل ْت ِفی ع ِلی و الحس ِ
َ
ن ک ْن ُت موْ ال ُه فع ِلی موْ ال ُه »
اللهِ ص ِفی ع ِلی م ْ

و آیة اولی االمر در باب علی و حسن و حسین نازل شد و پیغمبر اکرم درباره علی بن أبی طالب فرمود:
هرکس من موالی اویم علی موالی اوست.
اب َ
«و قال ُأ ِ
اللهِ و أ ْه ِل بی ِتی»
وصیکمْ ِبکت ِ
نیز فرمود :شما را به کتاب خدا و اهل بیتم سفارش میکنم.
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،ج  ،3ص
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خداوند متعال آیات:
الل ُه و ر ُس ُ
(إ َنما ولِیکمُ َ
ُ
الصالة و ی ْؤ ُتون ال َزکاة و ُهمْ
ول ُه و َالذِ ین آم ُنوا َال ِذین ی ِقیمُ ون َ
راکعون)
ِ
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 ( :)9آیه 99
و:
ُ
ل فما ب َل ْغت ِرسالت ُه و َ
(یا أیها ال َر ُس ُ
ن ربک و ِإ ْن لمْ ت ْفع ْ
الل ُه یعْ ِصمُ ک مِ ن ال َناس)
ول بل ْغ ما أ ْن ِزل ِإلیک مِ ْ
ای پیامبر آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است کامال (به مردم) برسان و اگر نکنی ،رسالت او را
انجام ندادهای.

سوره مائده ( :)9آیه 55
و:
( ْالیوْ م أکم ْل ُت لکمْ دِینکمْ و أ ْتممْ ُت علیکمْ نِعْ متِی)
امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم.
(و ر ِض ُ
یت لکمُ ْاْل ِْسالم دِینا)
و اسالم را به عنوان آئین (جاودان) شما پذیرفتم.
سوره مائده ( :)9آیه 1
شیعه و سنی نقل کردند که رسول گرامی اسالم در کنار این آیات فرمود :مراد از (ولِی) در آیه والیت ،علی بن أبی
ُ
ن ربک) والیت علی بن أبی طالب است.
طالب است .مراد از (ما) موصول در آیه (بل ْغ ما أ ْن ِزل ِإلیک مِ ْ
این عبارات تنها مربوط به شیعیان نیست .اگر شما کتب اهل سنت را هم نگاه کنید ،به این نتیجه میرسید« .آلوسی
سلفی» کتابی به نام «روح المعانی» دارد.
کتاب او در مجموع کتاب خوبی است ،اما با شیعه بنای ناسازگاری دارد .او وقتی به «مرحوم شیخ مفید» و بزرگان
شیعه میرسد ،آنها را – نستجیر بالله  -به «کلب» و «خنزیر» تشبیه میکند!!
با این حساب او در کتاب تفسیری «روح المعانی» جلد  5صفحه  331ذیل آیه  55سوره مائده از «ابن مردویه» و او
از «عبدهللا بن مسعود» نقل میکند:

«کنا نقرأ علی عهد رسول هللا یاأیها الرسول بلغ ماأنزل الیک من ربک إن علیا ولی المؤمنین و إن لم تفعل
فما بلغت رسالته»
ما همگی صحابه در زمان پیغمبر اکرم این آیه را چنین میخواندیم :ای پیغمبر! به مردم بگو که علی ولی
امر مؤمنین است و اگر والیت علی معرفی نشود رسالت تو ناتمام است.
روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی ،اسم المؤلف :العالمة أبی الفضل شهاب الدین السید
محمود األلوسی البغدادی ،دار النشر :دار إحیاء التراث العربی – بیروت ،ج  ،5ص  ،331باب المائدة )55( :یا
أیها الرسول.. ...
او این روایت را با کلمه «کان» که دلیل بر استمرار است ،و نیز کلمه «کنا» نقل میکند که دال بر جمع است! آیا از
این بهتر و واضحتر بیان کند؟! «شهد شاهد من أهلها»!
آقای «سیوطی» در کتاب «الدر المنثور» جلد  2صفحه  231همین تعبیر را آورده است .آقای «شوکانی» وهابی ،در
کتاب «فتح القدیر» جلد  2صفحه  51همین روایت را از «عبدهللا بن مسعود» نقل میکند.
اگر قرار است مالک ،قرآن کریم باشد ،شما یک رکعت نماز را از آیات قرآن کریم استنباط کنید ما از شما قبول
میکنیم.
حال ما علی بن أبی طالب را کنار گذاشتیم و شما هم ادعا میکنید که ابوبکر خلیفه است و می گویید :هرکسی
امامت و خالفت ابوبکر را قبول نداشته باشد ،کافر است .در کجای قرآن کریم خالفت ابوبکر آمده است؟
شما ادعا میکنید که آیه  33سوره نور و آیه افک در رابطه با عایشه است .ما هرچه میگردیم اسم عایشه را در این
آیه نمیبینیم .شما از کجا چنین حرفی را ادعا میکنید؟ شما ادعا میکنید که سنت معین کرده است.

اهل سنت معتقدند آیه  41سوره مبارکه توبه ،آیه غار در حق ابوبکر است و ادعا میکنند هرکسی منکر نزول این آیه
در حق ابوبکر باشد ،کافر است!! ما هرچه میگردیم اسمی از ابوبکر در آیه غار نیست .می گویند نه آقا ،سنت این را
معین می کند!
همان سنت که میگوید آیه غار در رابطه با ابوبکر است و آیه  33سوره نور در رابطه با عایشه است ،همان سنت هم
میگوید آیه  55و  99و  1سوره مائده و آیه اولی األمر در رابطه با والیت علی بن أبی طالب است .یک بام و دو هوا
که نمیشود.
پرسش:
در رابطه با روایاتی که در مورد حضرت فاطمه زهرا (سالم هللا علیها) بیان کردید اشکال وارد است .جوابی که دادید،
جواب دقیق نیست.
جواب این است که وقتی پیغمبر اکرم فرمودند" :هرکسی فاطمه را اذیت کند ،مرا اذیت کرده است" و "فاطمه پاره
تن من است"؛ وقتی حضرت فاطمه زهرا با ابوبکر و عمر قهر کردند ،ابوبکر و عمر رضایت حضرت فاطمه زهرا (سالم
هللا علیها) را تا آخر عمر نگرفتند.
با وجود اینکه پیغمبر اکرم فرمودند هرکسی بخواهد فاطمه را اذیت کند مرا اذیت کرده است و اگر تو دختر ابوجهل
را بگیری مرا اذیت کردی ،حضرت امیرالمؤمنین با اینکه کار گناهی نمیخواست کند و ازدواجش مشکل نداشت.
در نهایت عمر و ابوبکر تسلیم فرمایش پیغمبر اکرم نشدند ،اما حضرت امیرالمؤمنین تسلیم فرمایش پیغمبر اکرم
شدند و از این ازدواج خودداری کردند و رضایت حضرت فاطمه زهرا را جلب کردند.

پاسخ:
من صددرصد فرمایش شما را تکذیب میکنم .بنده منظور شما را تا آخر خواندم .شما میفرمایید که امیرالمؤمنین
رضایت حضرت فاطمه زهرا را به دست آورد و از ازدواج صرفنظر کرد .بنده عرض میکنم که این قضیه از بیخ دروغ
است .دروغ است .دروغ است!
پرسش:
حاج آقا این ادعاست ،دلیل بیاورید« .نحن ابناء الدلیل»!
پاسخ:
من عبارت «شیخ صدوق» را آوردم که میگوید این افترا را دشمنان امیرالمؤمنین بستند .ما نتوانستیم یک روایت
صحیح در منابع شیعه پیدا کنیم که اصال قضیه خواستگاری امیرالمؤمنین واقعیت داشته باشد .فرضا هم چنین
قضیهای حقیقت داشته باشد ،روایت «شیخ صدوق» ،همه این روایات را به دیوار می زند.
میفرماید :این روایت را دشمنان امیرالمؤمنین به حضرت افترا بستند .این تعبیر امام صادق است و ما نباید اجتهاد
در برابر نص کنیم.
کسی که میخواهد حرف بزند ،باید بگوید که در فالن کتاب ،جلد فالن ،صفحه فالن حدیث فالن این روایت آمده
است و سند آن هم صحیح است .در این صورت ما فرمایش شما را میبوسیم و روی چشممان میگذاریم.
اینجا جلسه م نبر نیست که ما روضه خوانی کنیم و مردم هم گوش کنند .بنده هر حرفی میآورم ،تصویر کتاب را به
پرده میدهم و همه دوستان هم آن را میبینند .بنده اگر نیاز باشد بحث سندی را هم انجام میدهم.

ما بیست سال در حوزه علمیه تدریس رجال داشتیم .اگر قرار باشد دو نفر در حوزه علمیه در علم رجال تخصص
داشته باشد ،به فضل الهی ما یکی از آن دو نفر هستیم.
وقتی که بنده سند یک روایت را نگاه کنم ،میتوانم تشخیص بدهم که آیا این سند ارسال دارد یا ندارد .روایت کتاب
«علل الشرایع» هم دو مجهول دارد و سه یا چهار راوی حذف دارد .این روایت مرفوعه هست و حتی نمیتوان به آن
استناد کرد.
آیا «خواب» و «استخاره» از راههای شناخت امام است!؟
عزیزان ما ،چند سؤاالتی در رابطه با ادعای یمانی آوردند که آنها به خواب و استخاره استناد میکنند .بنده تنها در
عرض یک دقیقه جواب ایشان را عرض کنم که می گویند مدعیان یمانی به استخاره یا خواب استدالل میکنند.
مدعیان یمانی ادعا میکنند که هرکسی خواب دید که «احمد الحسن» امام هست و فرستاده امام هست ،ما قبول
میکنیم.
امام صادق (علیه السالم) میفرماید:
«فإ َن ِدین َ
اللهِ ع َز و ج َ
ن أ ْن یری ِفی ال َنوْ م»
ل أعز مِ ْ
ِ
دین خدا عزیزتر از آن است که ما بخواهیم به وسیله خواب صحت آن را اثبات کنیم.
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،ج  ،1ص
 ،412ح 3

این قضیه در رابطه با مسئله وضو است که افرادی معتقدند که روش صحیح وضو گرفتن را در خواب دیدند .امام
صادق در مورد مسائل فرعی هم میفرمایند که ما نمیتوانیم حقانیت آن را به وسیله خواب اثبات کنیم .حال این
افراد ادعا میکنند که شما حقانیت «احمد الحسن» را در خواب ببینید!!
اما درباره استخاره ،خود «احمد» در کتاب «الجواب المنیر» جلد  5صفحه  93سؤال  991از «احمد الحسن» سؤال
کردند که" :ما در کشورهای اروپایی هستیم و نمیدانیم گوشتی که در قصابیهاست حالل است یا خیر .ما استخاره
میکنیم و اگر استخاره خوب آمد ،از قصابی گوشت میگیریم .همچنین اگر استخاره بد آمد گوشت نمیگیریم".
«احمد الحسن» در جواب گفته است" :برای اینکه تشخیص بدهید گوشت حالل است یا حرام است ،نمیتوان به
استخاره استناد کرد".
عجب! برای خریدن یک گوشت نمیتوانیم به استخاره استناد کنیم ،اما برای اینکه بدانیم او فرستاده امام زمان
است و آمده است چنین و چنان کند ،باید به استخاره استناد کنیم؟ به عالوه روایتی از امام صادق داریم که حضرت
میفرماید:
ل ِب ْ
«ال تتفأَ ْ
ال ُق ْرآن»
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،ج  ،2ص
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طبق این روایت تفأل به قرآن مذموم است« .احمد الحسن» ادعا میکند که تفأل کنید و ببینید اگر آیه خوب آمد،
پس من فرستاده امام زمان هستم .و اگر آیه بد آمد به این معناست که من فرستاده امام زمان نیستم.

این استخاره نیست ،بلکه تفأل است .میان «استخاره» و «تفأل» تفاوت وجود دارد .به عنوان مثال شخصی
استخاره میکند که فرزندش دختر است یا پسر است .در این زمینه جای استخاره و تفأل نیست.
این عبارت «احمد الحسن» و این هم نظر امام صادق (علیه السالم) است .این جواب بسیار مختصر و مفید برای
افرادی است که ادعا میکنند ما میتوانیم حقانیت «احمد الحسن» را با استخاره یا خواب تشخیص بدهیم.
جواب عوام پسند دیگر در این زمینه این است که خداوند عالم صد و بیست و چهار هزار پیغمبر فرستاده است که
تمامی آنها اوصیاء داشتند .ما در میان پیامبران و ائمه اطهار یک نفر سراغ نداریم که برای حقانیت خود به خواب و
استخاره استناد کرده باشد.
یک نفر از انبیاء و اولیاء نبودند که دستور داده باشند شما خواب ببینید که من پیغمبر هستم یا خیر .کسی از انبیاء
سراغ نداریم که فرموده باشند شما استخاره کنید که من حق هستم یا نیستم!!
امیرالمؤمنین هیچگاه بر فراز منبر به خوارج و مردم کوفه نفرمودند که به قرآن تفأل بزنید و ببینید که من امام بر
حق هستم یا خیر!
چنین چیزی در میان انبیاء و اولیاء و اوصیاء الهی سابقه نداشته است .این ادعاها ،ادعاهایی کذب برای گمراه کردن
مردم است.
این ادعاها در حقیقت همان تعبیر امام صادق (علیه السالم) است که فرمود :قبل از ظهور حضرت ولی عصر ،دوازده
دجال خواهند آمد که اولین آنان از بصره است .مصداق اتم فرمایش امام صادق ،همین «احمد الحسن بصری»
است.

بنده عرایضم را در اینجا خاتمه میدهم  .ان شاءهللا مداح عزیزمان همه ما را به فیض کامل میرسانند .صلواتی ختم
بفرمایید.
والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

