
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 06/10/99 جلسه چهل و سوم

 کلمه مولی در قرآن –اجتهاد وتقلید : موضوع

و هو خیر ناصر و معین اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم بسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین 

سیما علی موالنا بقیة اهلل واللعن ال آل اهللعلی آله رسول اهلل و محمد الصالة علیالحمدهلل و

 .الدائم علی اعدائهم اعداء اهلل إلی یوم لقاء اهلل

 پرسش:

بیعت می گویند آیه درباره آیه بیعت رضوان است.  ،سنت برای عدالت همه صحابهاز دالیل اهل :سوال اول

بیت اهل« ای کمیلدع»: در خیلی از دعاها از جمله در مدو .به صورت مطلق آمده ،تحت شجرهکنندگاِن 

به خانه حضرت علی علیه السالم، بعد غصب فدک : هجوم ومس وجه آن چیست؟ ،انداقرار به گناه کرده

 اتفاق افتاد یا قبِل آن؟

 پاسخ:

بر عدالت گونه داللتی ه ایم. اینها هیچ کرد بحث قبال مفصال ،در رابطه با آیه رضوان و بیعت تحت شجره

 .درباره بیعت شکنان است« سوره فتح» 10همه صحابه ندارد. آیه 

 :شکستن بیعت بحث 10در آیه  اما آیدبحث بیعت رضوان می 18در آیه 

ايُعون ك   ال ِذين   )ِإن   ا يب  ايُعون   ِإن م  ْوق   الل هِ  يدُ  الل ه   يب  نْ  أ يِديِهمْ  ف  م  ا ن ك ث   ف  ِإن م  ل ى يْنُكُث  ف  نْ  ن ْفِسهِ  ع  م   و 

ا أ ْوف ى اه   ِبم  يهُ  د  ع  ل  يْؤِتيهِ  الل ه   ع  ِظيًما( أ ْجًرا ف س   ع 

 باالي خدادست کنندمي بيعت خدا با که نيست اين جز کنندمي بيعت تو با که کساني حقيقت در

 آنچه بر که هر و شکندمي پيمان خود زيان به تنها کند شکنيپيمان که هر پس است آنان دستهاي

 .بخشدمي او به بزرگ پاداشي خدا زودي به بماند وفادار بسته عهد خدا با



 10(: آیه 48سوره فتح )

در سال ششم هجری و قبل از صلح حدیبیه ها با پیامبر مضافا اینبحث نکث بیعت را مطرح کرده است. 

از  )سال هشتم(در جنگ حنین ،بعد از آن اماو وفادار به پیامبر باشند،  ها فرار نکنندبیعت کردند که در جنگ

نفر  10و به نقلی حدود  4رکاب پیامبر بودند،)پس از حمله اولیه مشرکان( به نقلی زار نفری که در هدوازده 

 و بقیه فرار کردند و بعد رفته رفته بازگشتند. بیشتر نماندند

 عکس است. کند؛ بلکه برعدالت همه صحابه نمیاین آیات به هیچ وجهی داللت بر  لذا

 م.این مطلب را در بعدا مطرح می کنی

 پرسش:

گویند اگر اطاعت کنند اجر بهشت دارد اگر روی می -17و  16آیات  -فتح(  18قبل از آیه بیعت رضوان)

 بگردانند و سرپیچی کنند، عذاب الیم در انتظار شان است.

 پاسخ:

 بله این هم فرمایش متینی است. 

امام »حضرت  سنت.هم بزرگان اهلزرگان شیعه و هم ب اند.داده چندین جوابآقایان ، در رابطه با دعاها 

دعا کردن را  و رسم راه علیهم السالم( این بوده کههدف ائمه )  نظرشان اینست که« رضوان اهلل تعالی علیه

 به مردم یاد بدهند.

 های این دعاها بوده است. که چگونه مردم با خدای عالم حرف بزنند، یکی از فلسفهاین

 .می بیندی یقصورها ، در رابطه بین خود و خدا ر و امامهر کسی حتی پیغمب جواب دیگر اینکه

ن اُت » س  ارِ  ح  ئ اُت  اْْل بْر  يِّ ِبين س  ر   «الُْمق 



: مصحح/  محقق القديمة(؛ نویسنده: اربلى، على بن عيسى، -كشف الغمة في معرفة اْلئمة )ط 

 254؛ ص2جتبريز،  -، ناشر: بنى هاشمى هاشم محالتى، رسولى

، برای شده)یا قهرا ارتباط کم شده(خدای عالم غافل  کند که ازاحساس میا پیغمبر یک لحظه وقتی امام و ی

 .ابراز می فرمایددعا در  طور این داند؛ ولذاودش آن را گناه میخ

 :مثل سنت هم نسبت به آیاتی که در این زمینه استحتی اهل

ْحن ا )ِإن ا ت  ْتًحا ل ك   ف  ا الل هُ  ل ك   لِيْغِفر    ُمِبيًنا؛ ف  م   م  د  ْنِبك   ِمنْ  ت ق  ا ذ  م  ر   و  أ خ  يِتم   ت  هُ  و  ت  يك   ِنْعم  ل  يْهِديك   ع   و 

اًطا ِقيًما( ِصر   ُمْست 

 و درگذرد تو آينده و گذشته گناه از خداوند درخشاني، تا پيروزي[ چه] بخشيديم پيروزي را تو ما

 کند. هدايت راست راهي به را تو و گرداند تمام تو بر را خودنعمت

 2و  1(: آیه 48سوره فتح )

در کتاب « بدر الدین عینی»سنت یا که از علمای بزرگ اهل« نووی»، مخصوصا کرده اندمطرح  چندین وجه

 ند.دار مطلب «شرح صحیح بخاری»

این دهند،یاد می و رسم حرف زدن با خدا را به ماراه حضرات که ضافه بر اینا می فهمم،چه که من البته آن

این کنند،ت و ذلت عبودیت را احساس مییببوها در برابر عظمت خدای عالم، آن عزت رُ ت که وقتی که آناس

 آورند.تعابیر را به زبان می

 گذشت. و سنگی میصخره پیغمبری داشت از کنار یک 

اءِ  ب ْعض   أ ن  : ُرِوي   و  » از   اْْل ْنِبي  ر   اْجت  ج  ْنُبعُ  ِبح  اء   ِمْنهُ  ي  ِثير   م  ِجب  ف   ك  أ ل   ِمنْ  ع  ِلك  ف س  هُ  الل ه   ذ  اق  ال   ِإْنط  ق   ل هُ  ف 

ْخُرجُ  لِم   اءُ  ِمْنك   ي  ِثيرُ  الْم  ع   الْك  ِرك   م   «ِصغ 

این چطور که تو یک سنگ کوچکی هستی جوشد، گفت با ایننگی آب عجیبی میدید از داخل س

 جوشد!آب از تو میزیاد مقدار 



ال    ق  اءِ  [ِمنْ ] ف  ْيُث [ ُحْزن  ] بُك  ِمْعُت  ح  ُقولُ  الل ه   س  ا ناراً  ي  ُقوُده  ةُ  و   الن اُس  و   «الِْحجار 

 ها هستند.هیزم آتش جهنم مردم و سنگاز حزن اینکه شنیدم ،

اُف  و  »   ةِ  ِتْلك   ِمنْ  أ ُكون   أ نْ  أ خ  ار   «الِْحج 

 ها در جنهم باشم که باعث عذاب بندگان باشد.سنگ ترسم جزء آنمی

أ ل  »  ال ى الل ه   ف س  ع  ُكون   ال   أ نْ  ت  ةِ  ِتْلك   ِمنْ  ي  ار  اب هُ  الِْحج  أ ج  هُ  و   الل هُ  ف  ر  لِك   الن ِبي   ب ش  هُ  ُثم   ِبذ  ك  ر   «ت 

 ..ها قرار ندهد.پیغمبر از خدای عالم خواست که این سنگ را جزء آن سنگآن 

ى و  »  ض  اد   ُثم   م  ْقت   ب ْعد   ِإل ْيهِ  ع  آهُ  و  ر  ا ْنُبعُ ي   ف  م  ان   ك   «ك 

 جوشد.بعد از مدتی آمد دید باز هم آب می

ال  »  ق   «الل هُ  ُيْؤِمْنك   ل مْ  أ   ف 

ْن نکرد؟خدا تو را ای  م 

ال  »  ق  اك   ب ل ى ف  ذ  اءُ  ف  ا و   الُْحْزنِ  بُك  ذ  اءُ  ه  ُرور بُك   «الس 

ح و ناشر: مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ نورى، حسين بن محمد تقى، محقق/ مصح

 246؛ ص 11مؤسسة آل البيت عليهم السالم، ج

ْن کرده و وعده به شماعالم  کنند، خداییا از رسول اکرم سوال می شت داده است، اما را از هرگونه عذاب ایم 

 برای چیست؟ این همه عبادت و بکاء

 : ندفرمود

ْبداً  أ ُكونُ  ال   أ  »  ُكوراً  ع   «ش 



: غفارى / مصححمحقق كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، نده:اإلسالمية(؛ نویس -الكافي )ط 

ْكر ب اُب ، 95، ص2ناشر: دار الكتب االسالمیة، ج على اكبر و آخوندى، محمد،  6، حالش 

 در هر صورت ...  

 پرسش:

هایی داریم که کتابدر شیعه هم چنین سنت جمع آوری شده، آیا طور که دالیل والیت در کتب اهلهمان

 ؟کرده باشدجمع آوری و یا به صورت جامع بحث را روایات 

 پاسخ:

، « الغدیر» کتاب ،- چهل جلد آن هم در راه چاپ است -ده جلدش چاپ شده، و سی « عبقات االنوار»کتاب 

 و ... المعجزات و بالنصوص الهداة إثباتدر کتاب «شیخ حر عاملی»همچنین مرحوم 

شما  .ما روایات را بررسی سندی هم بکنیم کافی نیست، باید ری کردن این روایات به تنهاییولی جمع آو

 شوید. ات سندا ضعیف است ،شما خلع سالح میاین روای سنت بگوینداهل روایت بیاورید، از آن طرف 50

 اما ما ندیدیم کتابی بیاید این مباحث را بیاورد و بررسی سندی هم کرده باشد.

تقریبا در خیلی از جاها بررسی سندی  انجام داده اند و« عبقات»نسبت به  البته آقای میالنی کار خوبی

ما را در سه جلد ببینید، ما هر روایتی « قفاری»؛ ولی کافی نیست. شما اگر کتاب نقد خوبی انجام داده اند.

 _ بدوندر شبهات آیات والیت و احادیث والیت، مهدویت و توسل  _آوردیم که را چه از شیعه و چه از سنی

 .نیستسندی  بررسی

 آغاز بحث...

با  «مولی  » کلمه که، استدالل شیعه بر اینخودش« معالم اصول الدین» در کتاب « فخر رازی» گفتیم که

 جواب نداده است. ، راکنداستفاده از قرائن داخلی والیت را ثابت می



کنند از این چماق میاند هر کجا که گیر ها از صحابه یک چماقی درست کردهقبال هم بنده عرض کردم، این

باشد ، داشته « علی بن ابیطالب» داللت بر امامت« حدیث غدیر»گفته اگر « فخر رازی»کنند. استفاده می

این نکردند و دیگری را خلیفه قرار دادند خیانت کردند و  بعیت که با علیای صحابه باید قائل شویم الجرم 

 ندارد.با آیات قرآن که در فضائل صحابه آمده همخوانی 

 که چند روز قبل از دنیا رفت،نیز دقیقا همین مطالب و استنتاج را گفته.« قرضاوی »

 است:« حوضحدیث »ها همین بهترین جواب این

ن ا » ث  د  اِهيمُ  ح  ، الُمْنِذرِ  بْنُ  ِإبْر  اِمي  ن ا الِحز  ث  د  دُ  ح  م  ، بْنُ  ُمح  ْيح  ا ُفل  ن  ث  د  ال   أ ِبي، ح  ِني: ق  ث  د  ، بْنُ  لُ ِهال   ح  ِليٍّ  ع 

نْ  اءِ  ع  ط  ار ، بْنِ  ع  س  نْ  ي  ، أ ِبي ع  ة  ْير  نِ  ُهر  ل ى الن ِبيِّ  ع  ْيهِ  اهللُ  ص  ل  ل م   ع  س  ال   و  اِئم   أ ن ا ب ْين ا: " ق  ا ق  ، ِإذ  ة  ت ى ُزْمر   ح 

ا ْفُتُهمْ  ِإذ  ر  ج   ع  ر  ُجل   خ  ب ْيِنِهْم، ب ْيِني ِمنْ  ر  ال   و  ق  ،: ف  ُلم  ُقْلُت  ه  ؟ :ف  ال   أ ْين  ِه، الن ارِ  ِإل ى: ق  الل  ا: ُقْلُت  و  م   و 

أُْنُهْم؟ ال   ش  وا ِإن ُهمُ : ق  ك   اْرت د  ل ى ب ْعد  ى أ ْدب اِرِهمْ  ع  ر  ْهق  ا ُثم  . الق  ، ِإذ  ة  ت ى ُزْمر  ا ح  ْفُتُهمْ  ِإذ  ر  ج   ع  ر  ُجل   خ   ِمنْ  ر 

ب ْيِنِهْم، ب ْيِني ال   و  ق  ،: ف  ُلم  ؟أ يْ  ُقْلُت  ه  ال   ن  ِه، الن ارِ  ِإل ى: ق  الل  ا: ُقْلُت  و  أُْنُهْم؟ م  ال   ش  وا ِإن ُهمُ : ق  ك   اْرت د  ل ى ب ْعد   ع 

ى، أ ْدب اِرِهمْ  ر  ْهق  ال   الق  اهُ  ف  ْخُلُص  أُر  لِ  ِمْثلُ  ِإال   ِمْنُهمْ  ي  م  مِ  ه   «الن ع 

 صحيح=  وأيامه وسننه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع: الكتاب

 البخاري

 الناصر ناصر بن زهير محمد: المحقق -الجعفي البخاري عبداهلل أبو إسماعيل بن محمد: المؤلف

 121، ص 8. ج  (الباقي عبد فؤاد محمد ترقيم ترقيم بإضافة السلطانية عن مصورة)  النجاة طوق دار: الناشر

 کنند.ی کمی نجات پیدا نمیشد، و جزء عدهصحابه همه گرفتار آتش جهنم خواهند 

 و همچنین حدیث افتراق امت: 

ِتي ِإن  » ِرُق  أُم  ْفت  ت  ْينِ  على س  ْبِعين   ِثْنت  س  ةً  و  ا ِفْرق  ه  ةً  إال الن ارِ  في ُكل  اِحد  ِهي   و  ُة  و  اع  م   «الْج 



 يزيد بن محمد اهلل عبد أبو - يزيد أبيه اسم وماجة - ماجة ابن: المؤلف -اْلرنؤوط ت ماجه ابن سنن: الكتاب

د - مرشد عادل - اْلرنؤوط شعيب: المحقق -(هـ273: المتوفى) القزويني بد - بللي قره كامل محم   الّلطيف ع 

 اهلل حرز

 130، ص  5. ج العالمية الرسالة دار: الناشر

رانی ، السنه ، مصنف هم تصحیح کرده و  در مستدرک ، سنن ابی داوود ، المعجم الکبیر طب اْلرنؤوطکه 

 صنعانی و سنن بیهقی هم آمده .

فرقه است دچار  72و اکثریت که  ،که اقلیتی از امت نجات پیدا خواهند کرددهد نشان می« فرقه واحدة»

 شوند.آتش جهنم می

 :دارد «فخر رازی»

 فعلى مواله كنت فمن قال نعم قالوا أنفسكم من بكم أولى ألست)  قال وسلم عليه اهلل صلى أنه»

 وذكر اْلشياء يحتمل لفظ وهو المولى عقيبها ذكر ثم أولى بلفظة صرح أنه االستدالل وجه( مواله 

 في به أولى كنت من تقديره يصير وحينئذ لإلجمال دفعا عليه حمله فوجب تفسيرا يصلح اْلولى

 «ذلك في به أولى علي كان نفسه من والقضية الحكم

 دار هـ،606: الوفاة الرازي الخطيب عمر بن محمد الدين فخر: فالمؤل اسم ،الدين أصول معالم

 150، ص1، جسعد الرؤوف عبد طه: تحقيق م،1984 - هـ1404 - لبنان - العربي الكتاب دار: النشر

به قول وقتی « ابن اثیر» .کندبعد هم مطالب دیگری را مطرح می ،رساندنمی را این، جز امامت چیز دیگری

 :رسدمیعمر 

 إنما موالي لست لعلي قال أسامة أن ذلك سبب وقيل مؤمن كل ولي أي مؤمن كل مولى حتأصب»

 «عليه اهلل صلى اهلل رسول موالي

 پیغمبر فرمود:



 «مواله فعلي مواله كنت من»

 ،606: الوفاة الجزري محمد بن المبارك السعادات أبو: المؤلف اسم ؛واْلثر الحديث غريب في النهاية

 محمد محمود - الزاوى أحمد طاهر: تحقيق م،1979 - هـ1399 - بيروت - العلمية بةالمكت: النشر دار

 227، ص5، جالطناحي

داللت در و  ،نوعی از درجه اعتبار بیاندازند حدیث غدیر را بهشان بر این است که با تمام توان تالشخالصه 

 .خدشه کنندبر امامت و والیت امیر المؤمنین )سالم اهلل علیه( 

 :آمده است« اولی  »به معنای « مولی  »ه کلمکه  آیات قرآنر اما د

 گوید:، می3دارد در جلد « معانی القرآن»کتابی به نام «فّراء»

أْواُكمُ : وجل عز وقوله» ْوالُكْم أي ِهي   الن ارُ  م   «بكم  أولى ِهي  : م 

 الفراء الديلمي ورمنظ بن اهلل عبد بن زياد بن يحيى زكريا أبو: المؤلف -القرآن معاني: الكتاب

 إسماعيل الفتاح عبد/  النجار علي محمد/  النجاتي يوسف أحمد: المحقق -(هـ207: المتوفى)

 الشلبي

 134، ص 3مصر. ج  – والترجمة للتأليف المصرية دار: الناشر

 سنتاز مفسرین نامی اهلکه « هدمجا»قول از « بخاری»در  است. آمده« اولی  »به معنای « مولی  »کلمه 

 :در سوره حدید« کممول» ست ، دربارها

ال   ق  اِهد   و  ْوال ُكمْ } ...ُمج    «ِبُكمْ  أ ْول ى[: »150: عمران آل{ ]م 

=  وأيامه وسننه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع: الكتاب

 بن زهير محمد: المحقق -يالجعف البخاري عبداهلل أبو إسماعيل بن محمد: المؤلف -البخاري صحيح

 الناصر ناصر



، 6. ج (الباقي عبد فؤاد محمد ترقيم ترقيم بإضافة السلطانية عن مصورة)  النجاة طوق دار: الناشر
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 همینطور آورده:  ،سنت استکه در حقیقت از ادبای اهل« ابو عبیده تیمی»، «مجاز القرآن»در 

ْوال ُكمْ  ِهي  »"  «بكم أولى"  م 

 دار ،209: الوفاة( هـ209:  المتوفى) التيمى المثنى بن معمر عبيدة أبو: المؤلف اسم ؛آنالقر مجاز

  122 ص، 1 ج، النشر

  درباره آن و تفسیر ابن ابی حاتم می گوید: _«ابن تیمیه»که _« تفسیر طبری»در 

 «التفسير في عليها يعتمد التي للمنقوالت متضمنة تفاسيرهم»

 ،728: الوفاة العباس أبو الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد: المؤلف اسم ؛النبوية السنة منهاج

 (179، ص7، جسالم رشاد محمد. د: تحقيق اْلولى،:  الطبعة ،1406 - قرطبة مؤسسة: النشر دار

  :می گوید  27در جلد 

 «بكم أولى النار يقول موالكم هي وقوله»

 جعفر أبو الطبري خالد بن يزيد بن جرير بن محمد: المؤلف اسم ؛القرآن آي تأويل عن البيان جامع

 228، ص27، ج1405 – بيروت - الفكر دار: النشر دار ،310: الوفاة

 گوید:می 171، صفحه 5جلد « دیرقفتح ال»در « شوکانی»

 ثم اإلنسان مصالح يتولى من اْلصل في والمولى بكم أولى هي أي( موالكم هي النار مأواكم) » 

 «مهيالز فيمن استعمل

حاکم یا والی  و بعد استعمال شده در .ها استدر اصل به معنای متولی مصالح انسان« مولی  »کلمه 

 .ها استکه مالزم مصالح انسان



 محمد بن علي بن محمد :المؤلف اسم ؛التفسير علم من والدراية الرواية فني بين الجامع القدير فتح

 171، ص5، جبيروت – الفكر دار: النشر دار ،1250: الوفاة الشوكاني

 :17جلد « تفسیر قرطبی»و همچنین در 

 «بكم أولى أي موالكم هي»

 ایشان هم همان تعبیر را دارد:

 «للشيء مالزما كان فيمن استعمل ثم اإلنسان مصالح يتولى من والمولى» 

 دار ،671 :الوفاة القرطبي اْلنصاري أحمد بن محمد اهلل عبد أبو: المؤلف اسم ؛القرآن ْلحكام الجامع

 248، ص17، حالقاهرة – الشعب دار :النشر

سنت در موارد متعددی با توجه به ظهور حدیث شریف غدیر و همچنین قرائن داخلی و خارجی علمای اهل

و بدان اعتراف  ،بر امامت و خالفت حضرت امیر را به روشنی پذیرفته« مولی  »داللت واژه  ،این روایت

 .اندکرده

مجموعه رسائل »ایشان در  .عبارت خوبی است« غزالی». عبارت ات را می آوریماعترافاین ز در ادامه برخی ا 

 دارد: 354صفحه « امام غزالی

: ' يقول وهو الجميع باتفاق مخ غدیر عيد يوم في خطبته من الحديث متن على الجماهير واجمع»

 مولى كل ومولى موالي أصبحت لقد الحسن أبا يا بخ بخ عمر فقال'  مواله فعلي مواله كنت من

 «وتحكيم ورضى تسليم فهذا

 453صفحه -دارالفکر -اسم المولف : محمد غزالی -غزالی المام االمجموعه رسائل 

 تر؟تر و روشنواضحاز این  دیگر 



 في» الهوى خفقان و النبوة عقود و الخالفة عمود حمل و الرياسة لحب الهوى غلب هذا، بعد ثم »

 «قليال  ثمناً  به واشتروا ظهورهم وراء فنبذوه اْلمصار وفتح الخيول ازدحام اكواشتب الرايات قعقعة

 هـ،505: الوفاة الغزالي محمد بن محمد حامد أبو: المؤلف اسم ؛الدارين في ما وكشف العالمين سر

 محمد: تحقيق اْلولى،:  الطبعة م،2003 هـ1424 - لبنان/  بيروت - العلمية الكتب دار: النشر دار

 18، ص1، جالمزيدي فريد وأحمد إسماعيل حسن محمد حسن

  :دارد« سیر اعالم النبالء»در « غزالی»شرح حال  در

ْيخُ  » امُ  الش  ْحر، اإلِم  ةُ  الب  ان، ُأعجوب ة اإلِْسال م، حج  م  اِمد   أ ُبو الدين زين الز  دِ  ح  م  دِ  بنِ  ُمح  م  دِ  بنِ  ُمح  م   ُمح 

د   بنِ  ْوِسّي، أ ْحم  اِلي، اِفِعّي،الش   الط  ز  اِحُب  الغ  اِنْيِف، ص  ص  اءِ  الت  ك  الذ   « .الُمفِرط و 

 امام و دریای از علم و حجت االسالم است. 

هلل » ْلِقهِ  ِفي ِسر   و   «حشمته وازدادت الرجل جاه وعظم خ 

ا بن عثمان بن أحمد بن محمد اهلل عبد أبو الدين شمس: المؤلف -النبالء أعالم سير: الكتاب  ْيمازق 

 270، ص14القاهرة ج -الحديث دار: الناشر -(هـ748: المتوفى) الذهبي

 گوید:می می رسد،  «طبری» به« سیر اعالم»)ذهبی( در وقتی خودش  گفتیم:قبالً 

 رواياته سعة فبهرني شطره )ذهبی(رأيُت  ،أجزاء أربعة في خم غدير حديث طرق )طبری(جمع»

  «ذلك بوقوع وجزمُت 

اْيماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهلل عبد أبو الدين شمس: المؤلف -النبالء مأعال سير: الكتاب  ق 

 171، ص11مج2006-هـ1427: الطبعة -القاهرة -الحديث دار: الناشر -(هـ748: المتوفى) الذهبي

 گوید:می درباره رساله ای از طبری در باب تصحیح حدیث غدیرذهبی همچنین 

 «الطرق تلك ولكثرة له فاندهشت جرير بنال الحديث طرق من مجلدا رأيت»



 زده شدموحشت...

اْيماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهلل عبد أبو الدين شمس: المؤلف -الحفاظ تذكرة: الكتاب  ق 

 -هـ1419 اْلولى،: الطبعة -لبنان-بيروت العلمية الكتب دار: الناشر -هـ(748: المتوفى) الذهبي

 203، ص2م.ج1998

  نهایةً  وکند می بحثرابطه  این خیلی مفصل در« تذکرة الخواص»در « سبط ابن جوزی»که شد  قبالً اشاره

 :می گوید

ن  « فتعين الوجه العاشر و هو اْلولى و معناه من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به » )این تعی 

 وقبول إمامته اثبات في صريح نص هذابه انضمام جمله قبل که رسول اکرم فرمودند، می شود:(  

 «طاعته

 . است خیلی واضح و روشن

 .که در حقیقت یک دنیای دیگری است «فخر رازی»و « عضد الدین ایجی»پاسخ شبهه به رسیم بعد می

  :است؟  آمده« أفعل»به معنای « فعلم  »در لغت عرب ،آیا  می گویند

 «العربية أئمة من أحد يذكره لم»

 دار: النشر دار هـ،756: الوفاة اإليجي أحمد بن الرحمن عبد ينالد عضد: المؤلف اسم؛ المواقف كتاب

، 3، جعميرة الرحمن عبد: تحقيق اْلولى،:  الطبعة م،1997 - هـ1417 - بيروت - لبنان - الجيل

 616ص

است و سیاق کالم « اولی  »به معنای « مولی  »که کلمه شان تصریح دارند بر اینن لغت همهبزرگااصال 

 را می رساند . مفسرین هم، همین

 

 پرسش:



 ؟ «فدک»غصب  یا اتفاق افتاد هجوم واقعه اول 

 پاسخ:

)اتفاقات پس از پیغمبر  مدارک اند، کار کرده« عبد الزهرا»که آقای « الهجوم علی بیت فاطمه»در کتاب 

 باید دنبال دلیل خاصی باشیم.اما  ؛نده ارا آورد اکرم(

 پرسش:

 رای بشریت چه بود؟ بسالم اهلل علیها،خدمات حضرت زهرا 

 پاسخ:

علیه السالم تمام حقانیت امیر المؤمنین  نسبت به را بر همه، حجت ند اال اینکهاگر هیچ خدمتی نداشت

ند ی که با امیر المؤمنین داشتا زندگی ساده با، ندشدبیت اثبات حقانیت اهل در جهتالگو برای ما کردند و 

تربیت فرزندانی  و فاطمی چطور باید با همسرش زندگی کندکه یک زن فاطمی در یک زندگی  ندنشان داد

 :ی فرمایندعصر محضرت ولی نیست؟آیا همین کافی  ند،که داشت

ُسولِ  ابْن ةِ  ِفي و  » ة   لِي )صلی اهلل علیه واله وسلم( الل هِ  ر  ن ة أُْسو  س   «ح 

دار المعارف  شر:نا الغيبة )للطوسي(/ كتاب الغيبة للحجة؛ نویسنده: طوسى، محمد بن الحسن،

 286، احمد على ناصح، و اهلل عباد تهرانى، اإلسالمية، محقق/ مصحح:

 پرسش:

 سنت کسانی هستند که قائل به والدت امام زمان باشند؟بین اهل

 پاسخ:



 علمای از نفر 128 نام،  568 صفحه 1 جلد «الکافی عن دفاع» کتاب در «عمیدی ثامر سید» دکتر آقایبله ؛ 

 هم «ایمانی فقیه اقای» .است وردهآ ، اندنموده اعتراف مهدی حضرت والدت مورد در که را تسناهل بزرگ

 .است آورده را نفر 112 نام ، 81 صفحه در «المهدویه االصالة» کتابدر 

مصائب حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( در را دارد و که ایام فاطمیه  تنها کشوری در کره زمین است« ایران»

 شود.ها و... بیان میها، در راهپیمایدر سخنرانی ،در جلسات ها،رسانه

های دشمنان کند، بیمه حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( برای دفع توطئهاین کشور را بیمه می ،در حقیقت

 .از همه عزیزان التماس دعا داریم نظام جمهوری اسالمی و ملت شیعه!

 « والسالم علیکم ورحمة اهلل و برکاته»

  

 


