بسم اهلل الرحمن الرحیم
تاریخ99/07/20 :
موضوع :شرحی بر خطبه دوم نهج البالغه در خالفت الهی اميرالمؤمنین ()6
برنامه حبل المتین
فهرست مطالب این برنامه:
ائمه اطهار (علیهم السالم) میزان و معیار دیانت با برخورداری از عصمت مطلق!
یک سؤال ساده از برادران اهل سنت!
از خواندن و مطالعه این زیارت غافل نباشید!
تصریح امیرالمؤمنین به والیت خود و اهلبیت (علیهم السالم)
درخشش فقه امام صادق (سالم اهلل علیه) در کشورهای مختلف اسالمی
اهل سنت ،این سؤال ساده ما را چند سال است که پاسخ ندادند!!
سنگ تمام پیامبر اکرم برای امیرالمؤمنین در «آیه مباهله»!
خیانت آشکار «ابن قیم جوزیه» نسبت به امیرالمؤمنین (سالم اهلل علیه)
اگر در خانه کس است ،همین یک روایت برای هدایت بس است!!
والیت الهی امیرالمؤمنین (سالم اهلل علیه) با سندی کامال صحیح
اگر ادله مذهب شیعه ،محکم و قاطع هست ،چرا اهل سنت زیربار نمی روند!؟

تماس بینندگان برنامه
آیا امیرالمؤمنین (سالم اهلل علیه) به خالفت الهی خود اعتقادی نداشتند!؟
مجری:
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم بسم اهلل الرحمن الرحیم الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله
الطاهرین
چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی
به غمت که هرگز این غم ندهم به هیچ شادی
ز تو دارم این غم به جهان از این چه خوشتر
تو چه دادیام که گویم که از آن به من ندادی
نظر کدام سروی ،نفس کدام بادی
همه بوی آرزویی مگر از گل بهشتی
ز کدام ره رسیدی ز کدام در گذشتی
که ندیده دیده رویت به درون دل فتادی
السالم علیک یا أبا عبداهلل الحسین
عرض سالم و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند «شبکه جهانی حضرت ولی عصر» و
عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری محرم و صفر و این ایام عزای آل البیت (علیهم السالم).

امشب در محضر شما هستیم و با برنامه «حبل المتین» مهمان دیدگان شما هستیم و الحمدهلل این افتخار را
داریم که در محضر حضرت آیت اهلل «دکتر حسینی قزوینی» باشیم .سالم علیکم و رحمة اهلل؛
آیت اهلل دکتر حسینی قزوینی:
سالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته؛ بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هرکجای این کره خاکی
بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان خانههای خودشان قرار داده اند ،خالصانهترین سالمم را تقدیم میکنم
و موفقیت بیش از پیش برای همه عزیزان از خداوند م ّنان خواهانم.
مجری:
سالمت باشید ،ان شاءاهلل .حضرت استاد در جلسات گذشته قبل از اینکه این ویژه برنامه فاصله شود ،نسبت به
خطبه دوم «نهج البالغه» صحبت میکردیم و الحمدهلل این توفیق را داشتیم که از فضائل اهل البیت و
ویژگیهای اهل البیت بشنویم و بهره مند شویم.
اتفاقا در همین جلسات پیشین هم بسیار ارتباط وثیقی بین این خطبه و همان فضائل زیارت که مطرح
میشد ،بیان شد.
حضرتعالی فرمودید که این زیارتها و این فضائلی که نسبت به زیارت حضرت ابا عبداهلل الحسین و سایر
ارفا ِب َح ِّق ِه» باشد.
معصومین ذکر شده است ،منوط به این است که « َع ِ
چقدر زیبا این خطبه حق ائمه اطهار را برای ما تشریح میکند که آن بزرگواران چه حقی دارند .در حقیقت یک
دوره اهلبیت شناسی را اآلن در محضر شما پاس میکنیم.
بنده بسیار مختصر مطالب جلسات گذشته را عرض میکنم که بینندگان عزیز هم در جریان قرار گرفته باشند.

حضرت امیرالمؤمنین (سالم اهلل علیه) در خطبه دوم ،چهارده ویژگی جالب و جذاب میفرماید که ما تا اآلن تا
یازده ویژگی را مطرح کردیم و ان شاءاهلل از دوازدهمین ویژگی به بعد از محضر استاد بهره مند میشویم.
َ
ویژگی اولُ « :
ج ُأ أم ِر ِه» .ویژگی سومَ « :عی َب ُة ِعل ِم ِه» .ویژگی چهارم« :وَ
ض ُع ِس ِّر ِه» بود .ویژگی دوم« :وَ َل َ
هم مَ و ِ
که ُ
وف ک ُت ِبه» و ویژگی ششم« :وَ ِج َب ُ
مَ وئ ُ
کمه» .ویژگی پنجم« :وَ ُ
ال دِ ینِه» بود.
ِل ُح ِ
َ
ِصه» .ویژگی نهمَ « :ال َ
اء َظه ِره» بود .ویژگی هشتم« :وَ َأذ َ
ب ارت َِع َ
آل
یق ُ
ه َ
اد َف َرائ ِ
ویژگی هفتمِ « :ب ِهم أ َقامَ انحِ َن َ
اس ِب ِ
ُ َ
َ
ین» و ویژگی یازدهم« :وَ ِعمَ ُ
اس ِّ
مُ َحمَّ د ص ِمن َ
اد الیقِ ین» بود.
هذِ ِه اْلُمَّ ةِ أ َحد» .ویژگی دهم« :
هم أ َس ُ
الد ِ
ما تا اینجا رسیدیم .اآلن ویژگی دوازدهم باید نقل شود .بنده خیلی سریع گفتم که دوستانی که این عبارت به
گوششان خورد و دوست دارند پیگیری کنند ،طبیعتا میتوانند به آرشیو برنامه مراجعه کنند و توضیحات آنها را
ببینند.
ما تا اینجا رسیدیم .اآلن نسبت به ادامه خطبه و ویژگی دوازدهم از محضرتان بهره مند میشویم.
آیت اهلل دکتر حسینی قزوینی:
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم بسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدهلل و الصالة
علی رسول اهلل و علی آله آل اهلل السیما علی موالنا بقیة اهلل و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء اهلل إلی یوم لقاء
اهلل أفوض أمری إلی اهلل إن اهلل بصیر بالعباد حسبنا اهلل و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر ماشاءاهلل ال حول
و ال قوة إال باهلل العلی العظیم
بنده قبل از آنکه به سؤال عزیزم پاسخ بدهم به جهت اینکه برنامه و شبکه را بیمه حضرت صدیقه
طاهره کنیم ،نامی میبرم از حضرت فاطمه زهرا با یک روایت بسیار زیبا از آن بزرگوار .حضرت فاطمه زهرا
فرمودند:
ادتِه أَه َب َط َّ
«مَ ن أَص َع َد إلَی َّ
الل ِه َ
ل ِإلَی ِه أَف َ
ِص ِع َب َ
الل ُه َع َّز وَ َج َّ
ض َ
ل مَ ص َل َحتِه»
خال َ
ِ

هرکسی عباد ت و کارهای خود را خالصانه برای پروردگار عالم انجام دهد ،خداوند متعال بهترین
مصلحتها و برکات خویش را برای این چنین بندهای مقدر میکند.
بحار اْلنوار ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :جمعی از محققان ،ج ،67
ص  ،249ح 25
هرچه عملها خالصتر برای خدا باشد ،عنایات خداوند عالم و برکات الهی و مصلحتهای دینی و دنیوی ما به
طرف ما بیشتر سرازیر میشود.
ائمه اطهار (علیهم السالم) میزان و معیار دیانت با برخورداری از عصمت مطلق!
در رابطه با بحثمان همانطور که عزیزمان هم اشاره کردند ،ما در رابطه با امامت الهی امیرالمؤمنین از زبان خود
آن بزرگوار در کتاب «نهج البالغه» صحبت کردیم.
حضرت در پانزده ،شانزده خطبه و نامه در رابطه با امامت خودشان و امامت اهلبیت (علیهم السالم) مطالبی را
مطرح فرمودند .یکی از آن خطبهها ،همین خطبه دوم «نهج البالغه» است.
ما تاکنون یازده ویژگی را مطرح کردیم .دوازدهمین مورد که یکی از ویژگیهای اهلبیت استِ « ،إ َلی ِهم یفِ ی ُء
ال َغا ِلی وَ ِب ِهم یل َح ُق ال َّتالِی» است.
کسانی که شتابان جلو رفتند باید به اهلبیت برگردند .افراط در دین شایسته نیست .اهلبیت (علیهم السالم)
خط کش و مالک هستند .زیاده رویها و افراط گری ها در دین به هیچ وجه به صالح عبد نیست.
همچنین کسانی که عقب ماندند و نسبت به سخنان اهلبیت بی توجهی کردند ،باید سریع خودشان را به
اهلبیت برسانند.

این سخن امیرالمؤمنین نشانگر این است که اهلبیت عصمت و طهارت (سالم اهلل علیهم اجمعین) مالک و
میزان و معیار دیانت است.
دیانت باید با گفتار آنها ،کردار آنها ،اخالق آنها ،تقریر اهلبیت عصمت و طهارت تطبیق کند .اگر تطبیق نکرد و
اضافه یا کمتر از اهلبیت بود ،آن دیگر دیانت نیست.
آقای «طبرانی» متوفای  360هجری یکی از علمای بزرگ اهل سنت در کتاب «معجم الکبیر» جلد پنجم روایتی
در این زمینه مطرح کرده است .مشهور بر این است که ایشان مقید بود در این کتاب احادیث صحیح را نقل
کند.
ایشان در قضیه حدیث غدیر بعد از آنکه رسول گرامی اسالم ،امیرالمؤمنین را معرفی کرد و فرمود که فردا شما
در کنار حوض با من ملحق خواهید شد ،از شما سؤال خواهم کرد:
َّ َ َ
َ ُ ُ
ن»
«کیف تخلِفو ِنی فی الثقلی ِ
چگونه بعد از من با ثقلین برخورد کردید؟
ل َّ
َّ َ
« َف َن َ
الن یا َر ُسو َ
الل ِه»
ادی مُ َناد وما الثق ِ
َّ َ
الن» چیست؟
مردی بلند شد و گفت :یا رسول اهلل! «الثق ِ
الل ِه َط َرف بی ِد َّ
اب َّ
ض ُّلوا وَ َ
اآلخ َر ِعت َر ِتی»
الل ِه عز وجل وَ َط َرف ِبأَی ِدیکم َفاس َتم ِ
«قال ک َت ُ
سکوا ِب ِه ال َت ِ
ِ
حضرت فرمود :کتاب خدا و اهلبیت من است .در ادامه فرمودند:
«أَنَّ ُهمَ ا لَن ی َت َف َّر َقا حتی ی ِر َدا َع َلی ال َحو َ
ض»
قرآن و اهلبیت و عترت من از همدیگر جدا نمیشوند ،تا نزد من در کنار حوض وارد شوند.

یعنی هرجایی قرآن است ،اهلبیت هم هست .هرجایی که اهلبیت است ،قرآن هم هست .اینها الزم و ملزوم
یکدیگر هستند.
«وَ َسأَل ُ
ت ذلک لَ ُهمَ ا َربِّی»
از خداوند خواستم منت بگذارد و این دو نعمت را برای شما بگذارد.
« َفال َتق ُدمُ ُ
وهمَ ا َف َته ِلکوا»
از آنها جلو نیفتید که هالک میشوید.
به فرموده حضرت اعمال شما جلوتر از آنها نباشد .اگر ائمه اطهار هفده رکعت نماز میخوانند ،شما بیست و
چهار رکعت نخوانید .شما طبق اهلبیت عمل کنید .مالک اهلبیت باشد.
ص ُروا عنهما َف َته َلکوا»
«وَ ال َتق ُ
از اهلبیت کوتاه نیایید که هالک میشوید.
نباید در طول شبانه روز پانزده رکعت نماز بخوانید .همچنین اگر قرار است از هر ده شتر یک شتر زکات بدهید،
یک شتر بیمار زکات ندهید .ببینید اهلبیت چکار میکنند و طبق آنها عمل کنید .نه افراط کنید و نه تفریط.
َ
«وَ ال ُت َع ِّلمُ ُ
وهم َف ِإنَّ ُهم أع َلمُ ِمنکم»
به اهلبیت چیزی یاد ندهید ،زیرا اهلبیت از همه شما عالمتر هستند.
الزم نیست به اهلبیت دیانت یاد بدهید.
َ
ُ َ
خ َذ بی ِد َع ِلی رضی َّ
سی َف َع ِلی وَ ِلی ُه»
الل ُه عنه فقال من کنت أولَی ِب ِه من َنف ِ
«ثمَّ أ َ ِ

حضرت سپس دست امیرالمؤمنین را گرفت و فرمود :هرکسی والیت من بر او از خود او بیشتر است،
علی ولی امر اوست.
َّ
ال من وَ اال ُه وَ َعا ِد من َع َ
ادا ُه»
«الل ُهمَّ وَ ِ
خدایا دوستدار علی را دوست بدار و دشمنان علی را دشمن بدار.
المعجم الکبیر ،اسم المؤلف :سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبرانی ،دار النشر :مکتبة الزهراء -
الموصل  ،1983 - 1404 -الطبعة :الثانیة ،تحقیق :حمدی بن عبدالمجید السلفی ،ج  ،5ص  ،166ح
4971
این روایت نشانگر عصمت مطلقه امیرالمؤمنین و اهلبیت است .اگر نستجیر باهلل امیرالمؤمنین مرتکب کار
خالف شود ،آیا وظیفه ما نسبت به مخالف دین و کسی که گناه مرتکب میشود چیست؟!
ما نمیتوانیم با او کنار بیاییم و او را دوست داشته باشیم .باید نهی از منکر کنیم و از عمل کار بد برائت
بجوییم.
این قضیه نشانگر این است که از آنها چیزی خالف شرع به صورت نسیان یا خطأ صادر نخواهد شد .ولو به
صورت نسیان کار نادرستی از اهلبیت صادر شود و من تبعیت کنم ،این برخالف دستور رسول گرامی اسالم
است.
همین تعبیر را «مرحوم عالمه مجلسی» در کتاب «بحاراالنوار» جلد  23صفحه  152آورده است .همچنین آقای
«هیثمی» متوفای  807هجری در کتاب «مجمع الزوائد» جلد  9صفحه  163از قول «زید بن أرقم» مفصل این
قضیه را مطرح کرده و در نهایت مینویسد:
«فال تقدموهما فتهلكوا وال تقصروا عنهما فتهلكوا وال تعلموهما فهم أعلم منكم ثم أخذ بيد علي رضي اهلل
عنه فقال من كنت أولى به من نفسه فعلي وليه اللهم وال من وااله وعاد من عاداه»

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،اسم المؤلف :علی بن أبی بکر الهیثمی ،دار النشر :دار الریان للتراث/دار
الکتاب العربی  -القاهرة ,بیروت –  ،1407ج  ،9ص  ،163باب فی فضل أهل البیت رضی اهلل عنهم
همچنین «ابن حجر مکی» در کتاب «الصواعق المحرقة» بعد از اینکه این روایت را نقل میکند ،میگوید:
«والحاصل أن الحث وقع علی التمسک بالکتاب وبالسنة وبالعلماء بهما من أهل البیت ویستفاد من
مجموع ذلک بقاء اْلمور الثالثة إلی قیام الساعة»
حاصل این است که رسول اکرم که این همه به کتاب الهی و سنت پیغمبر اکرم و عالمان به کتاب و
سنت از اهلبیت تحریک و تشویق کرده است ،نشانگر این است که این سه مسئله تا قیامت باقی
است.
الصواعق المحرقة علی أهل الرفض والضالل والزندقة ،اسم المؤلف :أبو العباس أحمد بن محمد بن علی
ابن حجر الهیثمی ،دار النشر :مؤسسة الرسالة  -لبنان  1417 -هـ  1997 -م ،الطبعة :اْلولی ،تحقیق:
عبد الرحمن بن عبد اهلل الترکی  -کامل محمد الخراط ،ج  ،2ص  ،439الفصل اْلول فی اآلیات الواردة
فیهم
ما از غیر دوازده امامی سؤال میکنیم و فرقی هم نمیکند که زیدی باشد یا اسماعیلی باشد یا واقفی یا سنی یا
فتحی و یا وهابی باشد؛ ما سؤال میکنیم کتاب الهی که مشخص است ،حال اهلبیت چه کسانی هستند؟!
اگر بگویید نستجیر باهلل اهلبیت نیست ،الزم میآید که رسول اکرم حرف لغو گفته باشد .همچنین اگر در کنار
پیغمبر اکرم اهلبیت هست« ،من هو من أهل البیت فی هذا العصر»؟!
یک سؤال ساده از برادران اهل سنت!
در روایت:

س فی ُع ُن ِق ِه َبی َعة مَ َ
«وَ مَ ن مَ َ
اه ِلیة»
ات وَ لَی َ
ات ِمی َتة َج ِ
صحیح مسلم ،اسم المؤلف :مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیر ی النیسابور ی ،دار النشر :دار إحیاء
التراث العربی  -بیروت ،تحقیق :محمد فؤاد عبد الباقی ،ج  ،3ص  ،1478ح 1851
یا در روایت:
ات ِب َغی ِر ِإمَ ام مَ َ
«من مَ َ
اه ِلیة»
ات ِمی َتة َج ِ
مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،اسم المؤلف :أحمد بن حنبل أبو عبداهلل الشیبانی ،دار النشر :مؤسسة
قرطبة – مصر ،ج  ،4ص  ،96ح 16922
« ِإمَ ام» چه کسی است؟! بر فرض ما میخواهیم از دنیا برویم و پدر و مادر ما از دنیا رفته است .امامی که
پیغمبر اکرم در خصوص آن میفرماید:
ات ِب َغی ِر ِإمَ ام مَ َ
«من مَ َ
اه ِلیة»
ات ِمی َتة َج ِ
چه کسی بوده است؟! اگر شما بگویید که حاکم هر کشوری امام آن کشور است ،در این صورت تعدد امام
مطرح میشود .در روایت دیگری آمده است:
ِخ ِلی َف َتین َفاق ُت ُلوا اآل َ
«إذا بُوی َع ل َ
خ َر ِمن ُهمَ ا»
ِ
اگر در عصری با دو خلیفه بیعت کردند ،اولی امام است و دومی باید کشته شود.
صحیح مسلم ،اسم المؤلف :مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیر ی النیسابور ی ،دار النشر :دار إحیاء
التراث العربی  -بیروت ،تحقیق :محمد فؤاد عبد الباقی ،ج  ،3ص  ،1480ح 1853
«نووی» و دیگران در منابع خود آوردهاند که در هر عصری در کره زمین تنها باید یک امام باشد .این قضیه
کامال واضح و روشن است.

همین عبارت را «سیوطی» در کتاب «الدر المنثور» جلد سوم صفحه  710آورده است و چندین روایت از طرق
مختلف از قول «ابو سعید خدری» و «عبداهلل بن مسعود» و «زید بن أرقم» و «زید بن ثابت» و «ابو شریح
خزاعی» آورده است.
تمامی این روایات نشانگر ای ن است که تنها راه نجات و رسیدن به ساحل نجات تمسک به کتاب و عترت و
اهلبیت پیغمبر اکرم (صلی اهلل علیه و آله و سلم) است.
«إن تمسکتم بهما لم تضلوا بعدی»
اگر به کتاب خدا و اهلبیت تمسک کردید گمراه نمیشوید.
أصول السرخسی ،اسم المؤلف :محمد بن أحمد بن أبی سهل السرخسی أبو بکر ،دار النشر :دار المعرفة –
بیروت ،ج  ،1ص  ،314فصل اْلهلیة
تمسک به اهلبیت بدون قرآن کریم ضاللت است .اگر کسی از ائمه اطهار و عاشورا و سینه زنی دم بزند ،اما نماز
نخواند و روزه نگیرد قطعا اهلبیت را گرفته و قرآن کریم را رها کرده است.
همچنین اگر کسی قرآن میخواند و نماز میخواند و روزه میگیرد ،اما نه نماز و روزهای که اهلبیت (علیهم
السالم) گفتهاند .قطعا این هم ضاللت است.
ما باید بگوییم اهلبیتی که وحی در خاندان آنها نازل شده است ،چطور نماز خواندند و چطور به ما می گویند
نماز بخوانید .آن بزرگواران چطور روزه گرفتند و چطور به ما می گویند روزه بگیرید .مالک برای ما اهلبیت
هستند و در غیر این صورت دیگر فایدهای ندارد.

مجری:
چقدر هم زیبا فرمودید که اهلبیت کامل ،اهلبیتی هستند که قرآن را تأیید میکند و دقیقا کسی میتواند بگوید
من به قرآن کریم ایمان آوردم و فهمیدم که بتواند اهلبیت را بفهمد.
از خواندن و مطالعه این زیارت غافل نباشید!
آیت اهلل دکتر حسینی قزوینی:
این تعابیر الی ماشاءاهلل در کتب شیعه هم آمده است .به عنوان مثال در «زیارت جامعه کبیره» که قبال هم
گفتیم از آن زیاراتی است که «مرحوم محمد تقی مجلسی» و دیگران همگی بر صحت این روایت تصریح
کردهاند ،همین موضوع آمده است.
بنده قسمتی از این زیارت را از کتاب «من ال یحضره الفقیه» میآورم .در این کتاب که یکی از کتب اربعه شیعه
است ،این زیارت آمده تا اینجا که مینویسد:
ب َعنکم مَ ار ق وَ َّ
الال ِزمُ لَکم َالحِ ق»
اغ ُ
« َفال َّر ِ
ِ
هرکسی از شما روگرداند از دین خارج شد و هرکسی مالزم شما بود به مقصد رسید.
طبق این فراز از زیارت جامعه کببیره هرکسی از شما رو بگرداند و به دنبال شما نیاید و به دنبال افراد دیگری
برود ،از دین خارج شده است .کسانی که مالزم و همراه و تابع شما هستند ،به مقصد رسیدهاند.

اهق»
«وَ المُ َق ِّ
ص ُر ِفی َح ِّقکم َز ِ
هرکسی در حق شما کوتاهی کرد نابود شد.

«وَ ال َح ُّق مَ َعکم وَ فِ یکم وَ ِمنکم وَ ِإلَیکم»
حق همراه شما و در دودمان شما و از شما و به سوی شماست.
َ
َ
«وَ أن ُتم أه ُل ُه وَ مَ ع ِد ُن ُه»
اهل حق و سرچشمه حق شما هستید.
اس»
اب المُ ب َت َلی ِب ِه ال َّن ُ
«وَ ال َب ُ
و مردم با شما آزموده میشوند.
خانه و دودمان شما دودمانی است که مردم مورد امتحان قرار میگیرند .مالک امتحان دودمان شماست.
«مَ ن أَ َتا کم َنجَ ا وَ مَ ن لَم یأ ِتکم َ
ه َلک»
آنکه به سوی شما آمد نجات یافت و آنکه نیامد هالک شد.
اگر کسی به طرف شما نیاید و از شما دستورات دینی نگیرد ،هالک میشود.
«إلَی َّ
الل ِه َتد ُعونَ »
ِ
شما مردم را به طرف خدا دعوت میکنید.
«وَ َع َلی ِه َت ُد ُّلونَ »
شما مردم را به طرف خداوند راهنمایی میکنید.
س ِّلمُ و َن وَ ِبأَم ِر ِه َتعمَ ُلونَ »
ون وَ لَ ُه ُت َ
«وَ ِب ِه ُتؤ ِم ُن َ
شما هستید که به خداوند ایمان دارید و تسلیم او هستید و به فرمانش عمل میکنید.

«وَ ِإلَی َس ِبیل ِِه ُتر ِش ُدونَ »
تنها شما هستید که مردم را به راه خداوند ارشاد میکنید.
تا جایی که میفرماید:
«وَ َ
اب مَ ن َج َح َدکم»
خ َ
هرکه شما را انکار کرد زیانکار شد.
«وَ َ
ض َّ
ل مَ ن َفا َر َقکم»
و هرکه از شما جدا شد گمراه گشت.
سک ِبکم»
«وَ َفا َز مَ ن َتمَ َّ
هرکه به شما تمسک جست به رستگاری رسید.
َ
ن مَ ن لَجَ َأ ِإلَیکم»
«وَ أ ِم َ
و هرکه به شما پناه آورد ایمنی یافت.
من ال یحضره الفقیه ،نویسنده :ابن بابویه ،محمد بن علی ،محقق  /مصحح :غفار ی ،علی ا کبر ،ج ،2
ص  ،612ح 3213
شما محل امن الهی هستید .شما هستید که تابعینتان را از هرگونه هالکت دنیوی و هالکت اخروی بیمه
میکنید .بسیار زیبا و عالی است .بنده گمان نمیکنم بهتر از این انسان بتواند بیان کند.
در ویژگی دوازدهم حرف بسیار زیاد است ،اما به نظرم در خانه اگر کس است ،یک حرف بس است .ما هم از
منابع اهل سنت روایاتی آوردیم و هم از منابع شیعه روایاتی آوردیم.

بنده بازهم به همه عزیزان شیعه توصیه میکنم از متن زیارت جامعه کبیره که یک دوره امام شناسی است،
غافل نباشند .در این زیارت شریف مقام اهلبیت ،مقام والیی اهلبیت ،والیت تکوینی ،والیت تشریعی و فضائل
اهلبیت نهفته است.
اگر نمیخواهید هر روز هم این زیارت را بخوانید و مطالعه کنید؛ هفتهای یک بار زیارت جامعه کبیره ولو ترجمه
این زیارت را مطالعه کنید.
ببینید خداوند عالم به این بزرگواران چه مقامی داده و نتیجه تبعیت از دستورات آن بزرگواران انسان را به چه
مقامی میرساند.
«وَ َفا َز ال َفا ِئ ُزونَ ِبوَ َالیتِکم»
اگر کسی در دنیا به رستگاری و مقامی رسید ،به برکت شما بوده است.
من ال یحضره الفقیه ،نویسنده :ابن بابویه ،محمد بن علی ،محقق  /مصحح :غفاری ،علی اکبر ،ج ،2
ص  ،612ح 3213
اگر سؤال خاصی هست ،بفرمایید.

مجری:
ان شاءاهلل سالمت باشید .بله ،سؤاالت که زیاد باقی مانده است .ما بهره مند شدیم و ان شاءاهلل با این نوع
شناخت کامل و جامع جزو فائزون هم قرار بگیریم.

کم کم به فراز سیزدهم میرسیم که ویژگیهای آخر است و جایی است که شاید سنگ بنای این مباحث هم به
خاطر این دو فراز آخر بود که شروع کردیم و حضرت آیت اهلل دکتر حسینی قزوینی این مطالب را مطرح
فرمودند.
بنابراین حواستان جمع باشد و ان شاءاهلل با دقت بیشتری به فرازهای انتهایی عنایت داشته باشید .یک میان
برنامه میبینیم و ان شاءاهلل برمی گردیم خدمتتان خواهیم بود.
السالم علی قلب زینب الصبور؛ آقا فقط فکرت پیش خواهرت بود! سالم مجدد عرض میکنم خدمت همه شما
بینندگان عزیز و ارجمند «شبکه جهانی حضرت ولی عصر».
تا اینجای برنامه الحمدهلل این دوره اهلبیت شناسی را به فراز دوازدهم رساندیم خطبه دوم «نهج البالغه» که از
بیانات حضرت استاد بهره مند میشدیم و استفاده میکردیم .فراز سیزدهم «وَ َل ُهم َ
ِص َح ِّق ال ِو َالیة» است
صائ ُ
خ َ
که از محضرتان بهره مند میشویم.
تصریح امیرالمؤمنین به والیت خود و اهلبیت (علیهم السالم)
آیت اهلل دکتر حسینی قزوینی:
این دوازده ویژگی در حقیقت مقدمهای بود که ما به فراز سیزدهم و چهاردهم برسیم .حضرت میفرماید «وَ َل ُهم
َ
ِص َح ِّق ال ِو َالیة» به این معنا که ویژگیها و شرایط والیت امور مسلمین تنها در اهلبیت است.
صائ ُ
خ َ
شما غیر از اهلبیت ،کسی را در کره زمین پیدا نمیکنید که این ویژگی را داشته باشد .این والیت تمام
شرایطش تنها در این دودمان است و در غیر این دودمان این شرایط نیست.
حال در خصوص شرایط امام ،بعضی افراد ،هشت شرط ،بعضی هفت شرط ،بعضی دوازده شرط و بعضی سه
شرط آوردند.

«قاضی عبدالجبار معتزلی» در کتاب «المغنی فی اإلمامة» و «تفتازانی» و «عضدالدین ایجی» و دیگران
حرفهای زیادی دارند .ان شاءاهلل زمانی که به بحث ادله عقلی امامت رسیدیم ،این نظریات را مطرح میکنیم.
این افراد معتقدند یکی از شرایط امام ،داشتن «شجاعت» است .به ما نشان بدهید آیا از حضرت آدم تا عصر
حاضر شجاعتر از امیرالمؤمنین مادر زائیده است؟!
«ابن ابی الحدید» میگوید :علی بن أبی طالب نام شجاعان گذشته را محو کرد و جایی هم برای شجاعان آینده
باقی نگذاشت .همچنین خلیفه دوم میگوید:
«وَ َّ
الل ِه َلو َال َسی ُف ُه َلمَ ا َقامَ َعمُ ُ
ود اإل ِس َالم»
به خدا سوگند اگر شمشیر علی نبود ،پرچم اسالم برافراشته نمیشد.
شرح نهج البالغة ،اسم المؤلف :أبو حامد عز الدين بن هبة اهلل بن محمد بن محمد بن أبي الحديد
المدائني ،دار النشر :دار الكتب العلمية  -بيروت  /لبنان 1418 -هـ 1998 -م ،الطبعة :اْلولى ،تحقيق:
محمد عبد الكريم النمر ي ،ج  ،12ص 51
ما در این زمینه حرف زیاد داریم .یکی هم بحث «اعلمیت» است .آیا شما اعلمتر از علی بن أبی طالب سراغ
دارید؟! آیا تا به حال کسی بوده است که از حضرت مسئلهای سؤال کند و آن بزرگوار در جواب عاجز بماند و به
دیگر صحابه مراجعه کند؟!
ان شاءاهلل ما در رابطه با بحثهایی که در رابطه با شرایط امام در آینده خواهیم داشت و اینکه بعضی افراد
می گویند دلیل همکاری امیرالمؤمنین با خلفا چه بوده است ،مفصل توضیحاتی مطرح میکنیم.
درخشش فقه امام صادق (سالم اهلل علیه) در کشورهای مختلف اسالمی

خلفا در بسیاری از موارد بسیار ساده حکم صادر میکردند  .به عنوان مثال خانمی شش ماهه فرزند به دنیا
آورده است و خلیفه دستور داد که او را سنگسار کنید .دلیل او این بود که شش ماهه بچه به دنیا نمیآید.
امیرالمؤمنین آمد و فرمود قرآن یک جا میفرماید:
(وَ َحم ُل ُه وَ فِ صالُ ُه َث ُ
الثونَ َشهرا)
و دوران حمل و از شیر باز گرفتنش سی ماه است.
سوره احقاف ( :)46آیه 15
و از طرف دیگر میفرماید:
الد ُ
ن أَو َ
(وَ الوال ُ
کام َلین)
ن َحولَی ِن ِ
ِدات یر ِ
ه َّ
ضع َ
مادران ،فرزندان را دو سال تمام ،شیر میدهند.
سوره بقره ( :)2آیه 233
اگر این دو عدد را از همدیگر کسر کنیم شش ماه میشود .اقل حمل شش ماه و اکثر حمل ُنه ماه است .البته
بعضی از فقهای اهل سنت معتقدند فرزند تا دو سال هم میتواند در رحم مادر باشد و بعضی دیگر تا چهار سال
هم گفتهاند!!!
در این چند سال اخیر در دادگاه حقوقی مصر همین فتوا باعث سوء استفادههای زیادی از زنان میشود .آنها
گفتند تنها راهی که میتوانیم با آن جلوی سوء استفادهها را بگیریم ،مراجعه به فقه شیعه و فقه اهلبیت است.
ان شاءاهلل عرض خواهم کرد که در صد و پنجاه سال اخیر در مصر و کویت و بحرین و بسیاری از کشورهای
اسالمی ،قضات سرشناس اهل سنت در بسیاری مسائل فقهی موجود در کتابهایشان به بن بست رسیدند و
به فقه امام صادق مراجعه کردند.

بنده موارد زیادی از درخشش فقه امام صادق (علیه السالم) با ماده قانونی آن دارم که ان شاءاهلل در فرصتی
مناسب این موارد را به بینندگان عزیز توضیح خواهم داد.
صال ُه َث ُ
طبق آیه (وَ َحم ُل ُه وَ فِ ُ
ون َشهرا) دوران حمل و دوران شیرخوارگی سی ماه است .از طرف دیگر هم پایان
الث َ
َ
الد ُ
ن َأو َ
مدت شیرخوارگی یک کودک بیست و چهار ماه است( .وَ الوال ُ
کام َلین) اگر بیست
ین ِ
ِدات یر ِ
ه َّ
ضع َ
ن َحول ِ
و چهار ماه را از سی ماه کسر کنیم ،شش ماه باقی میماند.
بنده روایتی را که «حاکم نیشابوری» آورده است ،به شما نشان میدهم .عزیزان دقت کنند که این روایت بسیار
مهم است .بنده سپس توضیح بیشتری خواهم داد.
«حاکم نیشابوری» در کتاب «مستدرک علی الصحیحین» جلد سوم در رابطه با حضرت امیرالمؤمنین روایتی
مطرح میکند.
اهل سنت ،این سؤال ساده ما را چند سال است که پاسخ ندادند!!
یکی از سؤاالتی که آمده بود و فرصت نشد پاسخ بدهیم ،این بود که در قضیه جیش یمن میان امیرالمؤمنین
و سپاهیان اختالف به وجود آمد.
یکی از شبهاتی که در غدیر مطرح میکنند ،این است که میان امیرالمؤمنین و سپاه یمن اختالفی به وجود آمده
بود .پیغمبر اکرم در منطقه غدیر آمد و به مردم گفت :علی بن أبی طالب انسان خوبی است ،از او ناراحت
نشوید.
ما از این آقایان سؤالی پرسیدیم ،اما چند سال است که پاسخ نگرفتیم .بنده گفتم :یک نفر که میخواهد بین
دو نفر صلح برقرار کند یا به افرادی بگوید که از شخصی رنجیده نشوید ،علت رنجش را مطرح میکند.

شما در روایات و خطبههای غدیر یک جا به ما نشان بدهید که پیغمبر اکرم کلمه «یمن» را به کار برده باشد.
شما یک جا به ما نشان بدهید که پیغمبر اکرم فرموده باشد اینکه می گویم «من کنت مَ وال َ ُه فعلی مَ وال َ ُه» به
خاطر قضیه «یمن» است.
همچنین روایتی از علی بن أبی طالب در کتابهای خودتان بیاورید که حضرت فرموده باشند پیغمبر اکرم که در
غدیر خم حدیث «من کنت مَ وال َ ُه فعلی مَ وال َ ُه» را فرمود ،به خاطر مسئله یمن بوده است.
همچنین روایتی از خلفای ثالثه یا یک روایت برای ما بیاورید که گفته باشند در غدیر خم پیغمبر اکرم به خاطر
شکایت سپاه یمن «من کنت مَ وال َ ُه فعلی مَ وال َ ُه» فرموده باشد .چرا چنین روایتی برای ما نمیآورید؟!
«ابن کثیر» بعد از هفت ،هشت قرن خواب نما شد و چنین ادعایی را مطرح کرد .عالوه بر این قضیه جیش
یمن مربوط به سال هشتم هجری در مدینه است ،نه سال دهم هجری.
«حاکم نیشابوری» قضیه را نقل میکند و میگوید :در مدینه بعد از قضیه جنگ یمن تعدادی از افراد بلند شدند
و از علی بن أبی طالب شکایت و گالیه کردند ،اما پیغمبر اکرم از آنها رو گرداند.
نفر دوم شروع به حرف زدن بر علیه علی بن أبی طالب کرد .پیغمبر اکرم از او رو گرداند .نفر سوم و نفر چهارم
همینطور شروع به حرف زدن علیه حضرت کردند .راوی میگوید:
« وَ ال َغ َ
ب ِفي وَ ج ِه ِه»
ض ُ
خشم و غضب در سیمای پیغمبر اکرم نمایان بود.
َ
« مَ ا ُت ِر ُ
ِي ُك ِّ
ل مُ ؤ ِمن»
يد َ
ِيِ ،إنَّ َع ِل ًّيا ِم ِّني ،وَ أ َنا ِمن ُه وَ وَ ل ُّ
ون ِمن َعل ٍّ
پیغمبر فرمود :از جان علی چه میخواهید؟ علی از من است و من از او هستم و او ولی امر تمام
مؤمنین است.

اگر قرار باشد بعد از پیغمبر اکرم کسی منصب خالفت را به عهده بگیرد ،آیا کسی که پیغمبر اکرم میفرماید من
از او هستم و او از من است چنین ویژگی را دارد؟! این شخص را به ما نشان بدهید!
غیر از علی بن أبی طالب کسی را به ما نشان بدهید که پیغمبر اکرم با سند صحیح فرموده باشند فالنی از من
است و من از او هستم .این قضیه خیلی مهم است.
َ
« ِإنَّ َع ِل ًّيا ِم ِّني ،وَ أ َنا ِمن ُه»
حضرت بالفاصله میفرماید:
ِي ُك ِّ
ل مُ ؤ ِمن»
«وَ وَ ل ُّ
و او ولی امر همه مؤمنین است.
«حاکم نیشابوری» در مورد سند مینویسد:
«هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه»
این حدیث صحیح است و تمام شرایط صحیح مسلم را دارد.
المستدرک علی الصحیحین ،اسم المؤلف :محمد بن عبداهلل أبو عبداهلل الحا کم النیسابور ی ،دار النشر:
دار الکتب العلمیة  -بیروت  1411 -هـ  1990 -م ،الطبعة :اْلولی ،تحقیق :مصطفی عبد القادر عطا ،ج
 ،3ص  ،119ح 4579
مجری:
اگر حکومت نبوی و والیت نبوی میخواهند ،باید به سراغ نفس نبی بروند که ببینند چه کسی است ،نه اینکه
خودشان به سلیقه خودشان عمل کنند!

سنگ تمام پیامبر اکرم برای امیرالمؤمنین در «آیه مباهله»!
آیت اهلل دکتر حسینی قزوینی:
مهمتر از همه اینها «آیه مباهله» است .رسول اکرم در آیه مباهله سنگ تمام گذاشته است .این قضیه در کتاب
«صحیح مسلم» است و ما جای دیگری هم نمیرویم .در کتاب «صحیح مسلم» وارد شده است:
َ
َ
«وَ لَمَّ ا َن َزلَت هذه اآلی ُة َ
اءکم) َد َعا رسول َّ
(ف ُقل َت َع َ
سینا فقال
الل ِه َع ِلیا وَ َف ِ
سنا وَ ُح َ
اطمَ َة وَ َح َ
اء َنا وَ أب َن َ
الوا َند ُع أب َن َ
َ
اللهم َ
ه ُؤ َالءِ أه ِلی»
َ
َ
زمانی که آیه َ
(ف ُقل َت َع َ
اءکم) نازل شد ،رسول اهلل علی و فاطمه و حسن و حسین را
اء َنا وَ أب َن َ
الوا َند ُع أب َن َ
آورد و فرمود :خدایا آنها اهل من هستند.
صحیح مسلم ،اسم المؤلف :مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیر ی النیسابور ی ،دار النشر :دار إحیاء
التراث العربی  -بیروت ،تحقیق :محمد فؤاد عبد الباقی ،ج  ،4ص  ،1871ح 2404
جالب اینجاست که آقای «ابن کثیر دمشقی سلفی» شاگرد «ابن تیمیه» در کتاب «تفسیر» خود جلد اول
صفحه  372ذیل آیه شریفه:
َ
َ
َ
َ
َ
سکم ُثمَّ َنب َت ِهل)
سنا وَ أن ُف َ
ِساءکم وَ أن ُف َ
ِساءنا وَ ن َ
ناءکم وَ ن َ
ناءنا وَ أب َ
(ف ُقل َتعالَوا َند ُع أب َ
به آنها بگو ":بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم ،شما هم فرزندان خود را ،ما زنان خویش را دعوت
نماییم ،شما هم زنان خود را ،ما از نفوس خود دعوت کنیم ،شما هم از نفوس خود ،آن گاه مباهله کنیم.
سوره آل عمران ( :)3آیه 61
مطالبی آورده است .این آیه شریفه در قضیه مباهله است .نصاری نجران در مناظرهای که با پیغمبر اکرم
داشتند قانع نشدند و گفتند :مباهله کنیم.

حضرت فرمودند :مسئلهای نیست ،شما فرزندانتان را بیاورید و من هم فرزندانم را میآورم .شما زنانتان را
بیاورید و ما هم زنانمان را میآوریم .شما جانتان را بیاورید و من هم جانم را میآورم.
«قال جابر (أنفسنا وأنفسکم) رسول اهلل وعلی بن أبی طالب (وأبناءنا) الحسن والحسین (ونساءنا)
فاطمة»
َ
س) علی بن أبی طالب است .آقایانی که در آیه شریفه:
در این آیه شریفه (نا) پیغمبر اکرم و (أن ُف َ
(إنَّما وَ لِیکمُ َّ
الزک َ
الص َ
اة وَ ُ
ون َّ
ُ
راکعون)
هم
ون َّ
الة وَ یؤ ُت َ
ن ی ِقیمُ َ
ن آمَ ُنوا الَّذِ ی َ
الل ُه وَ َر ُسولُ ُه وَ الَّذِ ی َ
ِ
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
اشکال میکنند و می گویند چرا جمع آمده و اراده مفرد شده است ،دقت داشته باشند در اینجا هم جمع آمده
َ
َ
س) علی بن
س) جمع نفس است و در این آیه شریفه آمده است که مراد از (أن ُف َ
و اراده مفرد شده است( .أن ُف َ
أبی طالب است.
َ
ِساء) حضرت
ناء) امام حسن و امام حسین و مراد از (نا) پیغمبر اکرم است .همچنین مراد از (ن َ
مراد از (أب َ
صدیقه طاهره و مراد از (نا) رسول اهلل است .او در مورد سند روایت مینویسد:
«وهکذا رواه الحا کم فی مستدرکه»
در ادامه مینویسد:
«صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه»
او سپس مینویسد:

«وقد رواه أبو داود الطیالسی عن شعبة عن المغیرة عن الشعبی مرسال وهذا أصح وقد روی عن ابن
عباس والبراء نحو ذلک»
تفسیر القرآن العظیم ،اسم المؤلف :إسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی أبو الفداء ،دار النشر :دار الفکر -
بیروت –  ،1401ج  ،1ص  ،372باب آل عمران )63 - 59( :إن مثل عیسی.. ...
مشاهده کنید کسی که نفس پیغمبر اکرم و جان رسول اهلل است ،شایسته خالفت است و ویژگیهای خالفت و
امامت در او هست یا کسانی که این مرحله را ندارند.
آیا کسانی شایستگی خالفت دارند که حتی وقتی از آیات قرآن کریم هم سؤال میکنند ،می گویند ما بی خبر
هستیم و زمانی که حکمی را جاری میکنند برخالف قرآن کریم جاری میکنند؟! کدامیک از اینها شایستگی
خالفت و امامت دارند؟!
«حاکم نیشابوری» در کتاب «معرفة علوم الحدیث» تعبیر زیبایی دارد .ایشان میگوید :روایات متواتر داریم.
همانطور که می دانید نظر علمای اهل سنت در مورد روایت متواتر چنین است:
َ
«وَ مَ ن أنک َر المُ َتوَ ا ِت َر َف َقد ک َف َر»
هرکسی روایت متواتر را انکار کند کافر است.
الفتاوی الهندیة فی مذهب اإلمام اْلعظم أبی حنیفة النعمان ،اسم المؤلف :الشیخ نظام وجماعة من
َ
وج َب ُ
ات الکف ِر أنوَ اع منها ما
علماء الهند ،دار النشر :دار الفکر  1411 -هـ  1991 -م ،ج  ،2ص  ،265باب مُ ِ
َّ
ان وَ اإل ِس َال ِم
ی َت َعل ُق ِباإل ِیمَ ِ
البته افراد دیگری نظیر «محمد بن عبدالوهاب» هم آورده است که اگر کسی روایت متواتر که اجماع شده را
انکار کند کافر است« .حاکم نیشابوری» میگوید:

«وقد تواترت اْلخبار فی التفاسیر عن عبد اهلل بن عباس وغیره أن رسول اهلل أخذ یوم المباهلة بید علی
وحسن وحسین وجعلوا فاطمة وراءهم»
روایات متواتری در تفاسیر از قول عبداهلل بن عباس و دیگران داریم که پیغمبر اکرم روز مباهله دست
علی و حسن و حسین را گرفت ،در حالی که پشت سرشان حضرت فاطمه زهرا بود.
«ثم قال هؤالء أبناءنا وأنفسنا ونساؤنا فهلموا أنفسکم وأبناءکم ونساءکم»
حضرت سپس فرمود :آنها فرزندان من و جان من و زنان من هستند .شما هم جانتان و فرزندانتان و
زنانتان را بیاورید.
«ثم نبتهل فنجعل لعنة اهلل علی الکاذبین»
سپس مباهله کنیم و لعنت الهی را بر دروغگو قرار بدهیم.
معرفة علوم الحدیث ،اسم المؤلف :أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الحا کم النیسابور ی ،دار النشر :دار
الکتب العلمیة  -بیروت  1397 -هـ  1977 -م ،الطبعة :الثانیة ،تحقیق :السید معظم حسین ،ج  ،1ص
 ،50باب معرفة أوالد الصحابة
وقتی نصاری نجران به رسول گرامی اسالم ،سیمای امیرالمؤمنین و سیمای حضرت فاطمه زهرا و سیمای دو
نازدانه امیرالمؤمنین نگاه کردند ،گفتند :اگر چهرههایی که من میبینم دست به نفرین بلند کنند ،یک نفر
مسیحی در کره زمین زنده نمیماند.
آنها تسلیم شدند و گفتند :ما حاضریم جزیه بدهیم .نصاری نجران جزیه دادند و حاضر نشدند زیر بار قضیه
مباهله بروند .ما از اینطور روایات الی ماشاءاهلل داریم و یکی دو مورد نیست.
مجری:

چقدر هم زیباست که چند وقت دیگر هم رحلت رسول گرامی اسالم هست ،در اعمال روز رحلت وارد شده است
که به زیارت امیرالمؤمنین برویم .چقدر زیبا نفس نبی به ما نشان داده شده است که ّ
کأنه به زیارت رسول اهلل
میشتابیم.
خیانت آشکار «ابن قیم جوزیه» نسبت به امیرالمؤمنین (سالم اهلل علیه)
آیت اهلل دکتر حسینی قزوینی:
نمیدانم ما در بعضی موارد چکار کنیم .در کتاب «جالء اإلفهام» اثر «ابن قیم جوزیه» شاگرد «ابن تیمیه حرانی»
متوفای  751هجری روایتی نقل شده است« .ابن تیمیه» خود متوفای  728هجری است.
«حاکم نیشابوری» و «صحیح مسلم» در کتب خود مینویسند که رسول گرامی اسالم دست امیرالمؤمنین و
حضرت فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین را گرفت.
حال این شخص اسم امیرالمؤمنین (سالم اهلل علیه) را از روایت حذف کرده است .و در روایت مینویسد:
«وَ لما أنزل اهلل ُسب َح َ
اج َ
اء َ
ان ُه آيَة المباهلة { َفمَ ن َح َّ
ن العِ ل ِم َف ُقل َت َعالَوا َند ُع أبناءنا
ك فِ ِ
ك ِم َ
يه ِمن بَع ِد مَ ا َج َ
حسينا وَ خرج للمباهلة»
وأبناءكم} َد َعا ال َّن ِبي صلى اهلل َع َلي ِه وَ سلم َفاطِ مَ ة وحسنا وَ َ
جالء اْلفهام في فضل الصالة على محمد خير اْلنام؛ المؤلف :محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد
شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى751 :هـ) ،المحقق :شعيب اْلرناؤوط  -عبد القادر اْلرناؤوط،
الناشر :دار العروبة – الكويت ،الطبعة :الثانية ،1987 - 1407 ،ج  ،1ص  ،264فصل واما الذریة فالکالم
فیها فی مسألتین
ما باید به آقای «ابن قیم جوزیه» بگوییم« :أمن اإلنصاف یابن الطلقاء»؟! این همان تعبیری است که حضرت
زینب کبری خطاب به «یزید» داشت .حضرت زینب فرمود :ای فرزندان آزاد شدگان پیغمبر اکرم در فتح مکه ،آیا
این انصاف است؟!

کتاب «صحیح مسلم» آورده است که پیغمبر اکرم دست امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه و امام حسن و امام
حسین را گرفت .حال اگر کتاب دیگری بود ادعا میکردند که ما این کتاب را قبول نداریم.
همچنین «حاکم نیشابوری» نسبت به این مسئله ادعای تواتر میکند .حال «ابن قیم جوزیه» اسم «علی بن
أبی طالب» را حذف میکند.
بنده از این طور عبارات که آقایان اسم امیرالمؤمنین را حذف کردند ،الی ماشاءاهلل دارم .بعضی از افرادی هم که
در قرن هفتم و هشتم بودند و آیه مباهله و ذیلش را آوردند ،نام امیرالمؤمنین را از روایت حذف کردند.
حال نسبت به بعضی افراد میتوانیم بگوییم که شاید ناشرین و چاپ کنندگان حذف کرده باشند.
ولی «ابن قیم جوزیه» یکی از علمای قرن هفتم و هشتم هجری است .مشخص است که این شیطنت و
بازیگوشی و عداوت و نصب متعلق به خود اوست.

اگر در خانه کس است ،همین یک روایت برای هدایت بس است!!
«حاکم نیشابور ی» روایتی دارد که شاید در پنجاه ،شصت مصدر از مصادر اهل سنت آمده است .این روایت
میخواهد ویژگیهایی که در امیرالمؤمنین منحصر به فرد است و در هیچکدام از صحابه نیست را بیان کند.
عزیزان به این روایت دقت کنند و آن را یادگاری از ما داشته باشند .دوستان مخصوصا عزیزان طلبه و جوانان
شیعه که با مخالفین و وهابیها بحث دارند این روایت را خوب در ذهن داشته باشند.
امیرالمؤمنین که میفرمایند« :وَ َل ُهم َ
ِص َح ِّق ال ِو َالیة» در حقیقت میخواهد بفرماید این افراد ویژگیهای
صائ ُ
خ َ
والیت و حاکمیت جامعه اسالمی را دارند ،نه غیر از این افراد.

ایشان در جلد سوم مسائلی را مفصل مطرح میکند و چند مسئله را بیان میکند .او مینویسد که پیامبر اکرم
در قضیه جنگ تبوک فرمود:
ت َ
خل َ
« ِإنَّ ُه َال يَن َبغِ ي َأن َأذ َ
ب ِإ َّال وَ أَن َ
ِيفتِي»
ه َ
سپس فرمود:
« أَن َ
ِي ُك ِّ
ل مُ ؤ ِمن بَع ِدي وَ مُ ؤ ِم َنة»
ت وَ ل ُّ
تو ولی امر تمام مردان و زنان مؤمن بعد از من هستی.
َ
ان يَد ُ
« وَ َس َّد َر ُس ُ
خ ُ
ص َّلى ُ
ل المَ س ِج َد ُج ُنبا»
ول َ
ِي َف َك َ
اهلل َع َلي ِه وَ َس َّلمَ أبوَ َ
َاب َعل ٍّ
اب المَ س ِج ِد َغي َر ب ِ
بازهم فرمود:
« مَ ن ُكن ُ
ت مَ و َال ُهَ ،ف ِإنَّ مَ و َال ُه َعلِي»
«حاکم نیشابوری» در مورد سند روایت مینویسد:
الس َي َ
يح اإل ِس َنادِ  ،وَ َلم ي َ
« َ
صحِ ُ
اقةِ »
ه َذا َح ِديث َ
ُخ ِّر َجا ُه ِب َهذِ ِه ِّ
المستدرک علی الصحیحین ،اسم المؤلف :محمد بن عبداهلل أبو عبداهلل الحاکم النیسابوری ،دار النشر:
دار الکتب العلمیة  -بیروت  1411 -هـ  1990 -م ،الطبعة :اْلولی ،تحقیق :مصطفی عبد القادر عطا ،ج
 ،3ص  ،143ح 4652
کامال واضح و روشن است که «ابن عباس» ده ویژگی نقل میکند که این ویژگیها در هیچکدام از صحابه
نیست .عزیزان این روایت را قدر بدانند و قدری دقت بیشتری روی این روایت شود.

بنده بر این عقیده هستم که اگر همین یک روایت برای ما مالک باشد ،دیگر احتیاجی به مسائل دیگری نداریم
که شروع به طرح مسائل دیگر کنیم .یکی از ویژگیهای اهلبیت که در اینجا آمده است ،بحث «والیت» است.
پیغمبر اکرم میفرماید:
«أنت ولی کل مؤمن بعدی ومؤمنة»
این روایت را «احمد بن حنبل» در کتاب «فضائل الصحابة» میآورد و مینویسد:
«أنت ولی کل مؤمن بعدی ومؤمنة»
تو ولی امر تمام مؤمنین و مؤمنات بعد از من هستی.
«وسد أبواب المسجد غیر باب علی»
فضائل الصحابة ،اسم المؤلف :أحمد بن حنبل أبو عبد اهلل الشیبانی ،دار النشر :مؤسسة الرسالة  -بیروت
  ،1983 - 1403الطبعة :اْلولی ،تحقیق :د .وصی اهلل محمد عباس ،ج  ،2ص  ،684ح 1168همچنین آقای «ألبانی» در کتاب «سلسلة اْلحادیث الصحیحة» جلد پنجم صفحه  263میگوید:
«وهو ولی کل مؤمن بعدی»
و:
«أن رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم قال لعلی :أنت ولی کل مؤمن بعدی»
او در مورد سند هم مینویسد:
«وأخرجه أحمد ومن طریقه الحا کم صحیح اإلسناد ،ووافقه الذهبی ،وهو کما قاال»

سند روایت صحیح است ،ذهبی گفته روایت صحیح است ،حاکم نیشابوری گفته روایت صحیح است
من هم می گویم روایت صحیح است.
سلسلة اْلحادیث الصحیحة وشیء من فقهها وفوائدها ،المؤلف :أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین ،بن
الحاج نوح بن نجاتی بن آدم ،اْلشقودر ی اْللبانی (المتوفی 1420 :هـ) ،الناشر :مکتبة المعارف للنشر
والتوزیع ،الریاض ،الطبعة :اْلولی( ،لمکتبة المعارف) ،ج  ،5ص  ،263ح 2223
با این توصیف ،ما به کجا میرویم؟!
ََ
ن َتذ َ
ه ُبون)
(فأی َ
پس به کجا میروید؟!
سوره تکویر ( :)81آیه 26
با وجود واضح بودن مسئله آیا جا دارد به دنبال مسائل دیگر برویم؟! من نمیدانم! بنده روایتی هم از کتب
شیعه بیاورم ،زیرا آقایان ادعا میکنند که چرا از کتب شیعه مطلب نمیآورید.

والیت الهی امیرالمؤمنین (سالم اهلل علیه) با سندی کامال صحیح
در کتاب «کافی» اثر «کلینی» متوفای  329هجری جلد اول صفحه  289روایتی وارد شده است که صددرصد
صحیح است و از نظر سند هیچ مشکلی ندارد .امام صادق (علیه السالم) فرمودند:
«أَمَ َر َّ
الل ُه َع َّز وَ َج َّ
ل َر ُسولَ ُه ِبوَ َالیةِ َع ِلی»
خداوند متعال پیغمبر اکرم را به والیت علی دستور داد.

ل َع َلی ِه -إنَّما وَ لِیکمُ َّ
الزک َ
الص َ
ون َّ
«وَ أَن َز َ
اة»
ون َّ
الة وَ یؤ ُت َ
ن یقِ یمُ َ
ن آمَ ُنوا الَّذِ ی َ
الل ُه وَ َر ُسولُ ُه وَ الَّذِ ی َ
ِ
سپس مینویسد:
ُ
«وَ َف َر َ
ض وَ َالی َة أولِی اْلَم ِر»
خداوند والیت اولی اْلمر را در اینجا واجب کرده است.
« َف َلم ید ُروا مَ ا ِهی»
مردم نمیدانستند أولی اْلمر چه کسانی هستند و والیت چیست.
َ
« َفأَمَ َر َّ
الزک َ
الص َال َة وَ َّ
الصومَ وَ ال َح َّ
ج»
اة وَ َّ
س َر لَ ُهمُ َّ
س َر لَ ُهمُ الوَ َالی َة کمَ ا َف َّ
الل ُه مُ َحمَّ دا ص أن ی َف ِّ
خداوند متعال به پیغمبر اکرم امر کرد والیت را بر مردم تفسیر کند ،همانطور که نماز و زکات و روزه و
حج را تفسیر کرد.
خداوند متعال فرمود:
َ
الصالة)
(وَ أقِ یمُ وا َّ
و نماز را بپا دارید.
سوره بقره ( :)2آیه 43
اما کیفیت نماز خواندن را پیغمبر اکرم برای مردم بیان فرمود .همچنین کیفیت پرداخت زکات را رسول گرامی
اسالم معین کرده است .همچنین مبطالت و واجبات صوم را هم رسول اهلل معین فرمود.
روایت میفرماید  :همانطور که پیغمبر اکرم نماز و زکات و روزه و حج را تفسیر کرد ،خداوند عالم به او وحی
فرمود:

ل ِإلَیک ِمن َربِّک وَ ِإن لَم َتف َعل َفما ب ََّلغ َ
یها ال َّر ُسو ُ
ل ب َِّلغ ما أُن ِز َ
(یا أَ َ
ت ِرسالَ َت ُه)
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 ( :)5آیه 67
ص َد َع بأَمر َّ
الل ِه َت َعالَی ذِ ک ُر ُه َف َقامَ ِبوَ َالیةِ َع ِلی ع یومَ َغ ِدیر ُ
خمٍّ »
« َف َ
ِ
ِ ِ
پیغمبر اکرم به امر الهی ندا در داد :پیغمبر اکرم به والیت علی در روز غدیر خم قیام کرد.
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفار ی علی ا کبر و آخوندی ،محمد ،ج ،1
ص  ،289ح 4
بعد از اینکه حضرت ،والیت را معرفی کرد ،جبرئیل نازل شد و فرمود:
ض ُ
ت لَکم ِدی َنکم وَ أَتمَ م ُ
(الیومَ أ َکمَ ل ُ
یت لَکمُ اإل ِسالمَ ِدینا)
ت َع َلیکم نِعمَ تِی وَ َر ِ
امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسالم را به عنوان آئین (جاودان)
شما پذیرفتم.
سوره مائده ( :)5آیه 3
امام باقر (علیه السالم) با سه آیه  3و  55و  67سوره مبارکه مائده والیت علی بن أبی طالب را برای ما بیان
میکند .این روایت از نظر سند هم هیچ مشکلی ندارد.
«عالمه مجلسی» در کتاب «مرآة العقول» جلد سوم صفحه  250وقتی به این روایت میرسد ،میگوید:
«الحدیث الرابع :حسن»

مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح:
رسولی محالتی ،سید هاشم ،ج  ،3ص  ،250ح 4
سند روایت هم صحیح است« .علی بن ابراهیم» یکی از راویان حدیث است که «نجاشی» در مورد او میگوید:
«ثقة فی الحدیث»
فهرست اسماء مصنفی الشیعة ،نویسنده :النجاشی ،ص  ،260ح 680
راوی دوم «ابراهیم بن هاشم» است که آیت اهلل خوئی در مورد او مینویسد:
«ال ینبغی الشک فی وثاقة إبراهیم بن هاشم»
معجم رجال الحدیث ،نویسنده :السید الخوئی ،ج  ،1ص  ،291ح 332
همچنین «مرحوم سید بحرالعلوم» میگوید که «ابراهیم بن هاشم ثقه است .همچنین «مرحوم مامقانی» و
«مرحوم میرداماد» می گویند که «ابراهیم بن هاشم» ثقه است .راوی دوم «محمد بن أبی عمیر» است که
«نجاشی» در مورد او میگوید:
«جلیل القدر عظیم المنزلة فینا وعند المخالفین»
فهرست اسماء مصنفی الشیعة ،نویسنده :النجاشی ،ص  ،326ح 887
همچنین «شیخ طوسی» در مورد او مینویسد:
«وکان من أوثق الناس عند الخاصة والعامة»
الفهرست ،نویسنده :الشیخ الطوسی ،ص  ،218ح 32
راوی بعد «عمر بن محمد بن أذینة» است که «شیخ طوسی» در مورد او مینویسد:

«عمر بن أذینة ،ثقة»
الفهرست ،نویسنده :الشیخ الطوسی ،ص  ،184ح 2
راوی بعد «برید بن معاویة» است که «نجاشی» در مورد او مینویسد:
«وجه من وجوه أصحابنا ،وفقیه أیضا ،له محل عند اْلئمة»
فهرست اسماء مصنفی الشیعة ،نویسنده :النجاشی ،ص  ،112ح 287
تمام راویان این روایات ثقه هستند و وثاقتشان هم میان علمای رجال اتفاقی است و دیگر کسی هم نیامده
حرف دو پهلو بزند .اگر «مرحوم مجلسی» میگوید:
«الحدیث الرابع :حسن»
به جهت «ابراهیم بن هاشم» است .قدمای ما به روایات «ابراهیم بن هاشم»« ،حسنه» میگفتند .ولی فقهای
ما بعد از «صاحب جواهر» همگی به «صحیحه» تعبیر میکنند.
مجری:
بسیار عالی ،خیلی ممنون .الحمدهلل مطالب جامع همه چیز بود؛ هم برای افرادی که بیشتر به دنبال این هستند
که از کتب مخالفین و دیگران دنبال مطلب بگردند که کامال معظم وقت و اکثر در این کتابها بررسی شد و به
خوبی هم به نتیجه رسیدیم.
همچنین افرادی که از شیعیان هستند و میخواهند بیشتر بهره مند شوند و از نور کالم اهلبیت پرتوی بگیرند و
خود را نورانی کنند؛ این افراد هم با روایت اخیری که مطرح شد به فیض اکمل رسیدند.
در ضمن این مطالب آقا حمید رضا که دو جلسه پیش تماس گرفته بودند و فرصت نشده بود تا پاسخ حضرت
استاد را به سؤال ایشان بشنویم ،ایشان هم الحمدهلل به پاسخشان رسیدند.

همانطور که مالحظه میکنید ،راههای ارتباطی زیرنویس شده و چنین امکانی برای شما بینندگان عزیز فراهم
هست که بخواهید تماس بگیرید یا اگر پیامی دارید چه به صورت متنی و چه به صورت صوتی با «شبکه
جهانی حضرت ولی عصر» در میان بگذارید.
ان شاءاهلل ما سؤال شما را اینجا مطرح میکنیم و پاسخش را به سمع و نظر شما به صورت مستقیم میرسانیم.
یک میان برنامه ببینیم و برمی گردیم در محضرتان خواهیم بود.
لبیک یا علی! عنوان و صحیفة المؤمن حب علی بن أبی طالب است .عزیزان بینده همانطور که خدمتتان عرض
کردم ،برای شما در هر لحظه از این برنامه چنین امکانی وجود دارد که با این شمارهها تماس بگیرید یا پیام
خودتان را به صورت صوتی یا متنی بگذارید.
بدون اطاله کالم و فوت وقت به سراغ عزیزی برویم که یک سؤال صوتی برای ما فرستادند .سؤال ایشان را
میشنویم:
اگر ادله مذهب شیعه ،محکم و قاطع هست ،چرا اهل سنت زیربار نمی روند!؟
سالم عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتان و همچنین محضر استاد عزیز حضرت آیت اهلل حسینی
قزوینی عرض سالم و ادب ویژه دارم.
میخواستم بپرسم با توجه به اینکه استاد با اهل سنت خیلی مناظرات و بحث علمی داشتند و اینکه حقانیت
شیعه از مصادر عزیزان اهل سنت قابل اثبات است و از قرآن کریم هم حقانیت امیرالمؤمنین اثبات میشود،
دعوای اهل سنت با ما شیعیان چیست؟!
چرا اهل سنت نمیخواهند قبول کنند وقتی از مصادر و کتب خودشان و قرآن کریم والیت را اثبات میکنیم ،چرا
این افراد بر دین خود میخواهند ثابت بمانند و به تشیع گرایش پیدا نمیکنند؟! با تشکر از برنامه خوبتان،
متشکرم ،سالمت باشید.

مجری:
سالمت باشید .خیلی تشکر میکنیم از شما که به صورت صوتی پیام خود را فرستاده بودید .از محضرتان
استفاده میکنیم ،البته تماسهایی هم هست که ان شاءاهلل فرصت پاسخگویی داشته باشیم.
آیت اهلل دکتر حسینی قزوینی:
بنده خیلی خالصه عرض میکنم که بحث هدایت دست خداوند عالم است .روایات از پیغمبر اکرم که باالتر
نیست .پیغمبر اکرم خود برای بسیاری افراد مسائل را مطرح کرد ،اما زیر بار نرفتند .قرآن کریم میفرماید:
ن َّ
(إنَّک ال َته ِدی مَ ن أَح َبب َ
شاء)
الل َه یه ِدی مَ ن ی ُ
ت وَ لک َّ
ِ
تو نمیتوانی کسی را که دوست دار ی هدایت کنی ،ولی خداوند هر کس را بخواهد هدایت میکند.
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بنده یک مرتبه هم عرض کردم که حاج آقای نبوی یکی از علمای بزرگ دزفول ،خودش برای من نقل کرد و
گفت :من زمان آیت اهلل العظمی بروجردی در مدینه بودم و با امام جماعت مسجد النبی رفت و آمد داشتیم.
این قضیه را نماینده آیت اهلل العظمی بروجردی جناب آقای «لواسانی» برای حاج آقا نبوی نقل میکرد و من
هم از لبهای حاج آقای نبوی شنیدم.
ایشان نقل میکرد که امام جماعت مسجد النبی در ماه مبارک رمضان به منزل ما آمد و گفت :برای من قهوه
بیاور .من گفتم :ماه رمضان است .او گفت :من مهمان تو هستم ،برایم قهوه بیاور.
من گفتم :آیا شما بیمار هستید و کسالت دارید؟ او گفت :مگر شما نکیر و منکر هستید که چنین سؤال
میکنید! من قهوه آوردم و او خورد ،سپس گفتم :چرا در ماه رمضان با وجود اینکه عذری هم ندارید ،روزه
خواری میکنید؟!

او گفت :بی پرده بگویم من به این نتیجه رسیدم اگر کسی والیت علی را نداشته باشد ،قطعا در جهنم وارد
خواهد شد .من گفتم :با این قطعیت چرا والیت علی را نمیپذیرید؟!
یک مرتبه دیدم اشکهایش جاری شد و از محاسنش سرازیر شد .او گفت :خدا میداند هر کاری کردم که
والیت علی بن أبی طالب داخل قلبم برود ،دیدم نمیرود .من می دانم فردای قیامت در آتش جهنم خواهم
بود ،چرا خودم را زجر دهم و گرسنگی بکشم!!
در یکی از سالها به یکی از کشورهای خاورمیانه سفر داشتم .یک جوان شیعه نزد من آمد و با ناراحتی و بغض
میگفت :من هرکاری میکنم والیت علی بن أبی طالب در دلم نمیرود ،چه خاکی بر سرم بریزم!!
او با حالتی مضطرب میگفت :من هرکاری میکنم که والیت علی بن أبی طالب در قلبم بیاید ،نمیتوانم.
من گفتم :به حضرت فاطمه زهرا توسل کن .حضرت صدیقه طاهره اولین شهیده راه والیت است .بهترین راه
این است که به حضرت فاطمه زهرا متوسل شوی تا حضرت از خداوند بخواهد دریچههای قلبت برای قبول
والیت باز شود.
ما در روایات هم زیاد داریم که وقتی شما خنکی والیت ما را احساس میکنید ،خدا را شکر کنید و برای مادرتان
دعا کنید که در حق پدرتان خیانت نکرده است.
بنده بارها گفتم اگر ما از اول دنیا تا آخر دنیا عمر داشته باشیم و تمام آن را یک سجده شکر برای نعمت والیت
انجام دهیم ،بازهم نتوانستیم شکر این نعمت را به جای بیاوریم.
شاید این عبارت من برای افراد زیادی عجیب است ،اما وقتی در قیامت وارد برزخ شدند نتیجه این حرف من را
میبینند و یادشان میآید که من چه گفتم .من در خدمت عزیزانمان هستم.
مجری:

الحمدهلل الذی جعلنا من المتمسکین بوالیة امیرالمؤمنین علی بن أبی طالب و اْلئمة المعصومین (علیهم
السالم)
تماس بینندگان برنامه:
عزیزان پشت خط هستند .تا جایی که فرصت داشته باشیم صدایشان را میشنویم و بعد از آن هم ان شاءاهلل
پاسخ حاج آقا را خواهیم شنید .آقای احمدی از قم پشت خط هستند .سالم عرض میکنم ،در خدمت شما
هستیم:

بیننده (آقای احمدی از قم – شیعه):
خدمت استاد محترم و مجری برنامه سالم عرض میکنم .بنده چند سؤال دارم ،اما به جهت اینکه وقت کم
است میخواهم مختصر عرض کنم .در نامه ششم «نهج البالغه» که نامه حضرت به معاویه است ،در رابطه با
قاعده الزام است .این جمله:
ان َذلِک ل َِّل ِه ِرضا»
« َف ِإ ِن اج َتمَ ُعوا َع َلی َر ُجل وَ َسمَّ و ُه ِإمَ اما ک َ
هم ،برای الزام است یا اینکه حضرت به این عقیده داشتند؟! سؤال دوم اینکه حضرت استاد امشب جملهای
فرمودند که البته مجری محترم تصحیح کردند .شبکههای وهابی این یک نکته را تقطیع و منتشر میکنند.
استاد فرمودند که اگر کسی روضه بخواند و سینه بزند ،اما نماز نخواند اهلبیت را گرفته است .باید در این
خصوص توضیح داده شود که کسی ادعا نکند پیروان اهلبیت نماز نمیخوانند.
وهابیت این جمله را تقطیع میکنند و از آن سوء استفاده میکنند ،حال آنکه اهلبیت و قرآن یکی هستند .در
این خصوص اگر توضیحی داده شود بهتر است.

سؤال سوم ای ن بود نرم افزاری که شما در رابطه با کتب اهل سنت از آن استفاده میکنید« ،مکتبه شامله»
است یا نرم افزار دیگری است؟ این نرم افزار را پیدا نکردم.
خیلی متشکرم .ان شاءاهلل خداوند به همگان توفیق دهد تا ظهور حضرت تعجیل شود که از این مشکالت
نجات پیدا کنیم .التماس دعا دارم ،متشکرم.
آیت اهلل دکتر حسینی قزوینی:
برادر بزرگوارم! امیرالمؤمنین (سالم اهلل علیه) در نامه ششم میفرماید:
ُّ
صار»
ن وَ اْلَن َ
اج ِری َ
«وَ ِإنَّمَ ا الشو َر ی لِلمُ َه ِ
شورا برای همه مهاجرین و انصار است.
ان َذلِک ل َِّل ِه ِرضا»
« َف ِإ ِن اج َتمَ ُعوا َع َلی َر ُجل وَ َسمَّ و ُه ِإمَ اما ک َ
پس اگر دور مردی جمع شدند و او را امام نامیدند ،چنین کاری مورد رضای خداوندی است.
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طبق این خطبه اگر تمام مهاجرین و انصار که یکی از آنها علی بن أبی طالب و امام حسن و امام حسین و
«ابن عباس» و «ابوذر» و «سلمان» و «مقداد» است اجتماع کنند و بگویند فالن شخص امام است ،رضایت
خداوند در آن است و در آن شکی نیست.
در جلسه گذشته هم عرض کردیم در کتاب «صحیح بخاری» از قول خلیفه دوم آمده است:
َ
خ َ
صا َر َ
«وَ إ َّن ُه قد کان من َ
ال ُف َ
ونا»
خ َب ِر َنا حین َتوَ َّفی اهلل َن ِبی ُه أنَّ اْلَن َ
ِ

اما بعد از وفات پیغمبر اکرم انصار با ما مخالفت کردند.
خ َ
«وَ َ
ال َف َع َّنا َع ِلی وَ ال ُّز َبی ُر وَ مَ ن مَ َع ُهمَ ا»
علی بن أبی طالب و زبیر و هرکسی با آنها بود با ما مخالفت کردند.
الجامع الصحیح المختصر ،اسم المؤلف :محمد بن إسماعیل أبو عبداهلل البخار ی الجعفی ،دار النشر :دار
ابن کثیر ,الیمامة  -بیروت  ،1987 - 1407 -الطبعة :الثالثة ،تحقیق :د .مصطفی دیب البغا ،ج  ،6ص
 ،2505ح 6442
ما معتقدیم اگر تمام مهاجرین و انصار که علی بن أبی طالب و حضرت فاطمه زهرا هم جزو آنهاست بگویند
فالن شخص امام است ،ما هم می گوییم خداوند و پیغمبر اکرم شاهد است که او امام است.
در رابطه با سؤال دوم ایشان که من گفتم اگر کسی تنها از تشیع عزاداری را داشته باشد و نه روزه بگیرد و نه
نماز بخواند و نه زکات بدهد و نه زمانی که مستطیع شد به حج برود ،قرآن کریم را کنار گذاشته است؛ ائمه
اطهار (علیهم السالم) بارها فرمودند:
اصیا َف ُهوَ لَ َنا َع ُدو»
«مَ ن کانَ ل َِّل ِه َع ِ
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اگر کسی اهلبیت را قبول داشته باشد ،باید قرآن کریم را هم قبول کند .مشاهده کنید اهلبیت هرچه
میفرمایند ،از قرآن کریم است.
در رابطه با سؤال سوم شما باید بگویم که بنده خودم از نرم افزار «مکتبه اهلبیت» استفاده میکنم .نرم افزاری
که بنده از آن استفاده میکنم ،دارای دویست و پنجاه هزار جلد کتاب شیعه و سنی است.

البته بنده گاهی اوقات از برنامه «جامع الکبیر» هم استفاده میکنم ،اما استفادهام خیلی کم هست .همچنین
شاید هر دو سه ماه یک بار از نرم افزار «مکتبه شامله» هم استفاده کنم.
مجری:
بسیار خوب ،خیلی تشکر میکنیم .بدون فوت وقت به جهت اینکه فرصت بسیار محدود است و تماسها زیاد
است به تهران برویم .آقا سعید هستند ،سالم عرض میکنم ،در خدمت شما هستیم:

بیننده (آقا سعید از تهران – شیعه):
سالم عرض میکنم آقای مرعشی عزیز .حضرت استاد سالم عرض میکنم.
آیت اهلل دکتر حسینی قزوینی:
سالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته.
بیننده:
خسته نباشید .استاد عزیز امشب در مورد یکی از فرازهای خطبه دوم فرمودید که حضرت علی میفرماید« :وَ
َل ُهم َ
ِص َح ِّق ال ِو َالیة» .حضرت استاد صحبت من هم همین است.
صائ ُ
خ َ
صحبت این است که حضرت علی با توجه به این صحبتهایی که میفرماید ،میخواهد خود را شایسته
خالفت بداند .این نشانگر این است که ایشان به خالفت الهی اعتقاد ندارند.
اگر خالفت ایشان الهی بود ،حضرت علی هرگز نمیآمدند بفرمایند یکی از خصائص اهلبیت این است که حق
والیت در آنهاست.

به عنوان مثال پیغمبر اکرم هیچ موقع نفرمودند خصیصه و خوبی و مزیت من این است که من محمد امین
هستم و به همین خاطر باید نبی شوم! حضرت فرمودند که من از طرف خداوند برای هدایت شما مبعوث
شدم.
مجری:
بسیار خوب ،خیلی ممنون ،تشکر میکنیم از تماستان و این سؤالی که مطرح کردید .ان شاءاهلل جواب سؤال را
از حاج آقا میشنویم .آقای هاشمی از مشهد هم پشت خط هستند .آقای هاشمی سالم عرض میکنم ،در
خدمت شما هستیم:
بیننده (آقای هاشمی از مشهد – شیعه)
سالم علیکم ،شب بخیر ،خسته نباشید .سالم عرض میکنم خدمت مجری محترم و حاج آقا قزوینی.
حاج آقا دو سؤال داشتم .سؤال اول من این بود که قرآنهای صدر اسالم و روایات و احادیث از حضرت پیغمبر
اکرم توسط کدام خلیفه سوزانده شد؟ آیا این قضیه در کتب مخالفین هست یا خیر؟!
سؤال دوم من این است آیهای که عایشه میگفت آن را بز خورده است از کتب مخالفین برای ما توضیح
بدهید.
آیا امیرالمؤمنین (سالم اهلل علیه) به خالفت الهی خود اعتقادی نداشتند!؟
مجری:
بسیار خوب ،آقای هاشمی از تماس شما تشکر میکنیم .آقا سعید راجع به فراز «وَ َل ُهم َ
ِص َح ِّق ال ِو َالیة»
صائ ُ
خ َ
پرسیدند و ادعا داشتند که همین فراز داللت میکند که حضرت علی میخواهند به مردم نشان دهند که من
شایسته والیت هستم ،نه اینکه والیت من الهی باشد.

آیت اهلل دکتر حسینی قزوینی:
آقا سعید عزیز ما اوال بارها گفتیم که «مرحوم سید رضی» در کتاب «نهج البالغه» تمام سخنان حضرت علی را
نقل نکرده و بخشی از سخنان حضرت را نقل کرده است .ایشان تنها بخشی از سخنان حضرت را که در حد
فصاحت و بالغت بود را انتخاب و گزینش کرد.
ما اگر بخواهیم ببینیم واقعا امیرالمؤمنین خودشان را منصوب خداوند میداند ،تنها نباید به «نهج البالغه»
اکتفا کنیم.
ِص َح ِّق الو َالیة» .حال سؤال اینجاست که « َ
اوال در اینجا حضرت میفرماید« :وَ َل ُهم َ
ِص َح ِّق ال ِو َالیة»
صائ ُ
صائ ُ
خ َ
خ َ
ِ
را چه کسی به این بزرگواران عطا فرموده است .آیا ائمه اطهار خودشان این خصائص را دارند یا خداوند به آن
بزرگواران عطا فرموده است؟!
اگر خداوند متعال این ویژگیها را به این بزرگواران عطا فرموده است ،بنابراین والیت آنها والیت الهی است .به
عنوان مثال حضرت در خطبه  144میفرماید:
ح َع َلی ِسوَ ُ
ه َذا ال َبط ِن ِمن َ
« ِإنَّ اْلَئِمَّ َة ِمن ُق َریش ُغ ِر ُسوا فِ ی َ
اشم َال َتص ُل ُ
اهم»
ه ِ
پیشوایان از قریش هستند .نهال پیشوایی را در خاندان هاشم کاشتهاند و پیشوایی غیر ایشان را
سزاوار نیست.
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حضرت به صراحت فرمودند :امامت در قریش و در بنی هاشم است و برای غیر بنی هاشم این شایستگی وجود
ندارد .حضرت همچنین در خطبه  87میفرماید:

«وَ کی َف َتعمَ ُهونَ وَ بَی َنکم ِعت َر ُة َن ِبیکم»
به کجا کورکورانه میروید که عترت پیغمبر اکرم در میان شماست.
َ
َ
الصد ِق َفأَن ِزلُ ُ
«وَ ُ
هم أَ ِزمَّ ُة ال َح ِّق وَ َأع َالمُ ِّ
س ِن مَ َنازِ ِل ال ُقرآن»
س َن ُة ِّ
ن وَ أل ِ
وهم ِبأح َ
الدی ِ
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تعبیر که حضرت در بعضی از خطبهها دارد ،این است:
َ
َ
َ
یر ی»
«لَ َقد َعلِم ُتم أ ِّنی أ َح ُّق ال َّن ِ
اس ِب َها ِمن غ ِ
نهج البالغة ،نویسنده :شریف الرضی ،محمد بن حسین ،محقق  /مصحح :صالح ،صبحی ،ص  ،102خ
74
همچنین در خطبه دیگری آمده است:
صی»
«وَ َال یق َت ُد َ
ون ِب َعمَ ِل وَ ِ
این افراد به عمل وصی اقتدا نمیکنند.
نهج البالغة ،نویسنده :شریف الرضی ،محمد بن حسین ،محقق  /مصحح :صالح ،صبحی ،ص  ،121خ
88
صی» به معنای عمل وصی پیغمبر اکرم است .این فراز از خطبه بدان معناست که پیغمبر اکرم مرا به
« ِب َعمَ ِل وَ ِ
عنوان وصی پیغمبر اکرم معین کرده و این افراد به حرف من گوش نمیدهند .از این واضحتر و روشنتر؟!

عالوه بر این تنها نباید این خطبه برای ما مالک باشد .ما عرض کردیم که سیصد روایت داریم که نام ائمه اطهار
(علیهم السالم) توسط پیغمبر اکرم و ائمه اطهار برده شده است.
آقا سعید جان! بنده چند مورد از این روایات را برای شما مطرح کردم که واژه «نصب» که در عبارتهای
مختلف آمده است ،یکی دو مورد نیست که ما بخواهیم از کنار آن به سادگی عبور کنیم.
بنده تنها یکی دو مورد از امیرالمؤمنین برایتان میآورم .در کتاب «کافی» جلد  8صفحه  344وارد شده است:
خمٍّ بأَمر َّ
َّ
اس ِب َغ ِدیر ُ
الل ِه َع َّز وَ َجل»
« َش ِه ُدوا َنص َ
ول الل ِه ص ِإیای لِل َّن ِ
ِ ِ
ِ
ب َر ُس ِ
مردم شاهد بودند که پیغمبر اکرم به امر الهی مرا در غدیر خم نصب کرده است.
حضرت در ادامه مینویسد:
ل َّ
« َت َرکوا أَم َر َّ
اع َت ُه وَ مَ ا أَمَ َر ُ
هم ِب ِه َر ُسو ُ
الل ِه َع َّز وَ َج َّ
ل وَ َط َ
الل ِه ص»
این افراد دستور خداوند متعال و دستور پیغمبر اکرم را در حق من ترک کردند.
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفار ی علی ا کبر و آخوندی ،محمد ،ج ،8
ص  ،344ح 541
سند روایت هم صددرصد صحیح است و هیچ شبههای در صحت روایت نیست .همچنین در کتاب «کمال
الدین» وارد شده است که امیرالمؤمنین مطرح میفرمایند:
اس ِب َغ ِدیر ُ
خم»
« َف َن َ
ص َب ِنی لِل َّن ِ
ِ
پیغمبر اکرم مرا در غدیر خم برای امامت نصب کرد.
َ
َ َ
َ
س ِهم»
ن وَ أ َنا أولَی ِب ِهم ِمن أن ُف ِ
«أ َنا مَ ولَی المُ ؤ ِم ِنی َ

کمال الدین و تمام النعمة ،نویسنده :ابن بابویه ،محمد بن علی ،محقق  /مصحح :غفار ی ،علی ا کبر ،ج
 ،1ص  ،276ح 25
این قضایا چیزی نیست که ما بتوانیم در آن اشکال کنیم .اینها مسلماتی است که ما به هیچ وجه نمیتوانیم
به سادگی از کنار آن رد شویم.
ما تنها نباید عبارت «نهج البالغه» را مالک قرار دهیم .مشاهده کنید در «تفسیر قمی» چه تعبیری آمده است.
مشاهده کنید پیغمبر اکرم میفرماید:
ُ
اعت ِِه -وَ َج َعل ُت ُه َ
صب ُت ُه لَ ُهم َع َلما ِفی َحیا ِتی وَ َد َعو ُت ُهم ِإلَی َط َ
خ ِلی َف ِتی فِ ی أمَّ ِتی -وَ ِإمَ اما یق َت ِدی ِب ِه اْلَئِمَّ ُة
« َن َ
ِمن بَع ِدی ِإلَی یو ِم ال ِقیامَ ة»
تفسیر القمی ،نویسنده :قمی ،علی بن ابراهیم ،محقق  /مصحح :موسوی جزائر ی ،طیب ،ج  ،1ص
 ،193باب  5سورة المائدة مدنیة و هی مائة و عشرون آیة 120
بازهم در کتاب «کافی» جلد  2صفحه  388از قول امام باقر (علیه السالم) وارد شده است:
َ
«إنَّ َّ
ن َ
الل َه َع َّز وَ َج َّ
ان کافِ را»
ل َن َ
ان مُ ؤ ِمنا وَ مَ ن أنک َر ُه ک َ
خلقِ ه َفمَ ن َع َر َف ُه ک َ
ص َ
ب َع ِلیا ع َع َلما بَی َن ُه وَ َبی َ
ِ
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفار ی علی ا کبر و آخوندی ،محمد ،ج ،2
ص  ،388ح 20
مجری:
بسیار خوب ،بسیار از محضرتان تشکر میکنیم .حاج آقا همیشه می گویند در خانه اگر کس است ،یک حرف
بس است! حاج آقا مطالبی از چندین کتاب برای شما آوردند .ان شاءاهلل که به حق و حقیقت سریعتر رهنمون
شوید.

متأسفانه فرصت نمیشود سؤاالت آقای هاشمی از مشهد را مطرح کنیم .همراه ما باشید .ان شاءاهلل حتما در
جلسه آینده سؤاالت شما مطرح میشود و پاسخ را از حضرت آیت اهلل دکتر حسینی قزوینی خواهید شنید .از
محضرتان تشکر میکنیم.
تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند هم که تا پایان ،همراه برنامه «حیل المتین» بودید.
اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد اللهم اجعل مماتنا ممات محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و
آل محمد
والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

