بسم هللا الرحمن الرحیم
تاریخ8930/80/62 :
موضوع :پیامبر اسالم ،هم مظهر رحمت و هم مظهر غضب الهی
(سخنرانی در دانشگاه شهید محالتی)
فهرست مطالب این سخنرانی:
ویژگی های انحصاری پیامبر اسالم در قرآن کریم
 -8افضل االنبیاء رُ تبا و ذاتا
 -6حمایت و دفاع مباشری خداوند متعال از پیامبر اسالم
 -9پیامبر اکرم ،مظهر رحمت و غضب الهی
آیا پیامبر اکرم با قبایل پیمان شکن ،دوباره مذاکره کردند!؟
آیا پیامبر اکرم همه اسرای جنگی را عفو کردند!؟
ماجرای قتل عام یهودیان بنی قریظه به دستور پیامبر!
پرسشها و پاسخ ها
شاخصه های والیت مداری در آیات و روایات چیست؟

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
ایام والدت نبی گرامی اسالم ،پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی (صلی هللا علیه و آله) و فرزند
بزرگوارش امام صادق (علیه السالم) ناشر فرهنگ اهلبیت عصمت و طهارت (علیهم السالم) را به پیشگاه مقدس
موالیمان حضرت بقیة هللا األعظم (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) و شما گرامیان تبریک عرض میکنم .خدا را به این
دو نور پاک سوگند میدهم عیدی ما را فرج موفور السرور موالیمان قرار دهد ،ان شاءهللا.
من در این دقایقی که در خدمت آقایان هستم ،بحثم را در دو بخش تقدیم عزیزان و بزرگواران میکنم .بخش اول
در رابطه با قضیه والدت نبی گرامی اسالم است .عزیزان در این زمینه سخن زیاد شنیدهاند .اتفاقاتی در شب میالد
رسول هللا در جزیرة العرب رخ داد؛ سرنگونی بتها و شکستن ایوان کسری و واژگون شدن چهارده کنگره آن،
نمونهای از این موارد است.
این اتفاقات مسائلی است که در کتب شیع ه و اهل سنت در حد تواتر آمده است .من با توجه به بعضی از مسائل به
چند ویژگی خاص نبی گرامی اسالم اشاره میکنم ،سپس در رابطه با بعضی از شبهات مهدویت در خدمت دوستان
هستیم.
اگر عزیزان ما سؤالی داشته باشند ،بزرگواری کنند به صورت مکتوب از ما بپرسند که خیلی بهتر است .اگر سؤاالت
به صورت شفاهی هم هست در خدمت عزیزان هستیم.

ویژگی های انحصاری پیامبر اسالم در قرآن کریم
 -8افضل االنبیاء رُ تبا و ذاتا
یکی از ویژگیهایی که قرآن کریم برای رسول اکرم معین میکند این است که فرمود:
(و أنا أوَّ ُ
ل ْالمُ ْسلِمِ ین)
و من نخستین مسلمانم!
سوره انعام ( :)2آیه 829
است .مراد از (و أنا أوَّ ُ
ل ْالمُ ْسلِمِ ین) چیست؟ بنده دو آیه از دو پیامبر الهی را آوردم تا شما مقایسه کنید .حضرت
ابراهیم آخر عمر از خداوند عالم درخواست میکند که او را مسلمان قرار دهد و میفرماید:
ُ
(ربَّنا و ْ ْ
ن ُذریتِنا أمَّ ة مُ ْسلِمة لک)
ن لک و مِ ْ
اجعلنا مُ ْسلِمی ِ
پروردگارا! ما را تسلیم فرمان خود قرار ده و از دودمان ما امتی که تسلیم فرمانت باشد به وجود آور.
سوره بقره ( )6آیه 860
حضرت نوح میفرماید:
(و ُأمِ ْر ُ
ت أ ْن أکون مِ ن ْالمُ ْسلِمِ ین)
و من مامورم که از مسلمین (تسلیم شدگان در برابر فرمان خدا) باشم.
سوره یونس ( :)88آیه 26

این در حالی است که نبی گرامی اسالم میفرماید( :و أنا أوَّ ُ
ل ْالمُ ْسلِمِ ین)! مفسرین در تالشند که ببینند مراد از
(أوَّ ُ
ل) اولیت رتبی است یا اولیت ذاتی است .در مورد اولیت رتبی هیچ شکی نیست ،زیرا نبی مکرم اسالم در رتبه،
از همه انبیاء الهی مقدم است.
ظاهر قضیه این است که تنها این نیست که مراد اولیت رتبی باشد ،بلکه هم اولیت رتبی و هم اولیت ذاتی است.
شما احادیثی که در رابطه با خلقت نوری نبی گرامی اسالم هست را مالحظه کنید که در منابع شیعه و اهل سنت
آمده است.
به عنوان مثال در کتاب «فضائل الصحابة» اثر «احمد بن حنبل» که یکی از کتب معتبر اهل سنت است ،روایتی در
این زمینه نقل شده است .ایشان در جلد  6صفحه  226با سند صحیح نقل میکند که پیغمبر اکرم فرمود:
«کنت انا وعلی نورا بین یدی هللا عز و جل قبل ان یخلق آدم بأربعة عشر ألف عام»
من و علی نوری بودیم و در برابر خدا عبادت می کردیم چهارده هزار سال قبل از آنکه حضرت آدم آفریده
شود.
فضائل الصحابة  -أحمد بن حنبل ،الکتاب :فضائل الصحابة ،المؤلف :أحمد بن حنبل أبو عبد هللا الشیبانی،
الناشر :مؤسسة الرسالة – بیروت ،الطبعة األولی ،8309 – 8089 ،تحقیق :د .وصی هللا محمد عباس ،ج ،6
ص  ،226ح 8898
واژه «چهارده هزار سال» نشانگر کثرت است ،نه اینکه مراد چهارده هزار سال ،نه یک روز کمتر و نه یک روز بیشتر
باشد.

معموال عددی که در روایات آمده است ،غیر از آن چیزی است که در احکام است که ما عدد را باید رعایت کنیم .به
عنوان مثال تسبیحات اربعه سه تاست و اگر شما دوتا گفتید مشکل پیدا میکند .همچنین سجده دوتاست و اگر سه
تا باشد باطل است.
در روایاتی که در فضائل و اعتقادات است ،این واژه نشان از کثرت است .به عنوان مثال می فرماید:
ن ي ْغفِ ر َّ
الل ُه ل ُهم)
( ْ
است ْغ ِف ْر ل ُهمْ أوْ ال ت ْست ْغ ِف ْر ل ُهمْ ِإ ْن ت ْست ْغ ِف ْر ل ُهمْ س ْبعين م َّرة فل ْ
چه براى آنها استغفار كنى و چه نكنى( ،حتى) اگر هفتاد بار براى آنها استغفار كنى هرگز خداوند آنها را
نمىآمرزد
سوره توبه ( :)3آیه 08
آیا این فرمایش به این معناست که اگر هفتاد و یک بار استغفار کنی ،خداوند میبخشد؟! خیر .هرچه زیاد هم
استغفار کنید ،خداوند عالم منافقین را نخواهد بخشید .واژه «بأربعة عشر ألف عام» هم به این معناست .یعنی
پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین بسیار جلوتر از حضرت آدم آفریده شدند.
امام خمینی (ره) کتابی دارد به نام « مصباح الهداية الى الخالفة والوالية» که در رابطه با جایگاه ائمه اطهار است.
بنده که نود درصد عمر حوزوی خود را در حوزه والیت و پاسخ به شبهات گذراندم ،معتقدم کتابی به این عمق و چنین
جامع در مقام ائمه اطهار ندیدم.
فقط اشکال کار این است که این کتاب قدری سنگین است و بحثهای فلسفی و عرفانی دارد .امام خمینی خود
میفرماید که اگر کسی عرفان و فلسفه نخوانده است ،راضی نیستم این کتاب را مطالعه کند!

جناب آقای «فهری» این کتاب را ترجمه کردند ،اما ترجمه ایشان هم احتیاج به یک ترجمه و بلکه به یک شرح نیاز
دارد .در متن عربی این کتاب صفحه  898امام خمینی روایتی از امام رضا (علیه السالم) در رابطه با خلقت نوری
ائمه اطهار میآورد.
این روایت یکی از جالبترین و جذابترین روایات در خلقت نوری اهلبیت (علیهم السالم) است .اگر شما این
روایت را ببینید ،میتوانید از آن بیست یا سی جلسه یک ساعته علمی بیرون آورید.
همچنین روایت دیگری داریم که در کتاب «اإلصابة» اثر «ابن حجر عسقالنی» وارد شده است .در این روایت از
پیغمبر اکرم سؤال میکنند:
«یا رسول َّ
الله ،متی کنت نبیا»
یا رسول هللا :نبوت شما از چه زمانی آغاز شد؟
«قال« :وآدم بین الرّوح والجسد»»
زمانی که حضرت آدم آفریده نشده بود.
او در مورد سند روایت هم میگوید:
«وهذا سند قوی»
اإلصابة فی تمییز الصحابة ،المؤلف :أبو الفضل أحمد بن علی بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالنی
(المتوفی 056 :ه( ،تحقیق :عادل أحمد عبد الموجود وعلی محمد معوض ،الناشر :دار الکتب العلمیة –
بیروت ،الطبعة :األولی  8085 -هـ ،ج  ،2ص  ،803ح 0989

همچنین در مورد آیه:
ن ربهِ کلِمات فتاب علیه)
(فتل َّقی آدمُ مِ ْ
سپس آدم از پروردگار خود کلماتی دریافت داشت (و با آنها توبه کرد) و خداوند توبه او را پذیرفت.
سوره بقره ( :)6آیه 92
شیعه و سنی شاید بیش از صد روایت دارند که حضرت آدم به رسول اکرم و دیگر خمسه طیبه متوسل شد.
«ابن تیمیه حرانی» هم این قضیه را قبول کرده است ،اما در آن دخل و تصرف کرده و مینویسد :تنها به حضرت
رسول اکرم متوسل شد .او اسم امیرالمؤمنین ،حضرت صدیقه طاهره ،امام حسن و امام حسین را از روایت حذف
کرده است!!
نکته سوم ذیل آیه  05سوره مبارکه زخرف است .این آیه پیشینه والیت را خوب برای ما بیان میکند:
(و ْسئ ْ
ن رُ ُسلِنا(
ن ق ْبلِک مِ ْ
ن أرْ سلْنا مِ ْ
لم ْ
از رسوالنی که قبل از تو فرستادیم بپرس.
سوره زخرف ( :)09آیه 05
فاصله نبی گرامی اسالم با آخرین پیامبر که حضرت عیسی باشد ،بنا به قول شیعه ششصد سال و بنا به قول اهل
سنت هفتصد سال است .پیامبرانی نبودند که رسول اکرم از آنها سؤال کند.

ما روایاتی در کتبی همانند «کافی»« ،بصائر الدرجات» اثر «مرحوم صفار» و همچنین غالب کتب تفسیری اهل
سنت داریم که این آیه مربوط به اسراء و معراج پیغمبر اکرم است .زمانی که پیغمبر اکرم در معراج با انبیاء الهی
مالقات داشتند ،خطاب آمد:
(و ْسئ ْ
ن رُ ُسلِنا(
ن ق ْبلِک مِ ْ
ن أرْ سلْنا مِ ْ
لم ْ
حضرت پرسید:
«علی ما بعثوا»
هدف بعثت شما چه بوده است؟
«قال :علی والیتک و والیة علی بن أبی طالب»
همه انبیاء گفتند :هدف ما والیت تو و والیت علی بن أبی طالب بود.
تاریخ مدینة دمشق وذکر فضلها وتسمیة من حلها من األماثل ،اسم المؤلف :أبی القاسم علی بن الحسن
إبن هبة هللا بن عبد هللا الشافعی ،دار النشر :دار الفکر  -بیروت  ،8335 -تحقیق :محب الدین أبی سعید عمر
بن غرامة العمری ،ج  ،06ص  ،608ح 3583
در کتاب «تاریخ دمشق» اثر «ابن عساکر» که مورد اعتماد اهل سنت و همچنین در کتاب «الکشف و البیان» اثر
«ثعلبی» که مورد اعتماد اهل سنت است و «ابن تیمیه» هم تا حدودی او را قبول دارد این روایت آمده است.
همچنین از میان کتب شیعه در کتاب «کافی» اثر «شیخ کلینی» در خصوص این روایت وارد شده است:

ُ
ن ی ْبعث َّ
الل ُه ر ُسوال ِإ َّال ِب ُن ُبوَّ ةِ مُ حمَّ د و و ِصیهِ ع ِلی»
ع ُص ُح ِف ْاأل ْن ِبیاء و ل ْ
«والیة ع ِلی مک ُتوبة فِ ی جمِ ی ِ
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،ج  ،8ص
 ،092ح 2
بنابراین اینکه میفرماید( :و أنا أوَّ ُ
ل ْالمُ ْسلِمِ ین) افزون بر اولیت رتبی ،اولیت ذاتی هم هست.
 -6حمایت و دفاع مباشری خداوند متعال از پیامبر اسالم
نکته دوم که در این زمینه وارد شده است ،این است که پیامبران گذشته در برابر اتهامات وارده ،مستقیم خودشان
دفاع میکردند  ،اما خداوند متعال مباشرتا از رسول گرامی اسالم دفاع کرده است .خیلی شیرین و لذت بخش
است! مثال ببینید در مورد حضرت نوح وارد شده است:
ُ
ن قوْ مِ هِ ِإ َّنا لنراک فِ ی ضالل مُ ِبین)
(قال ْالمل مِ ْ
(ولی) اشراف قومش به او گفتند :ما تو را در گمراهی آشکاری میبینیم!
ن رب ْالعالمِ ین)
(قال یا قوْ ِم لیس ِبی ضاللة و لکنی ر ُسول مِ ْ
گفت :ای قوم من! هیچگونه گمراهی در من نیست ،ولی من فرستاده پروردگار جهانیانم.
سوره اعراف ( :)2آیات  28و 28
این فرمایش از قول نوح است و میفرماید( :قال یا قوْ ِم لیس ِبی ضاللة) .این نقل قول است و قرآن کریم عبارت را
نقل میکنند .خداوند متعال نفرمود« :قال هللا لیس فی نوح ضاللة»!!

و یا قوم حضرت هود به او گفتند:
ُ
ن قوْ مِ هِ ِإ َّنا لنراک ِفی سفاهة و ِإ َّنا لن ُظنک مِ ن ْالکا ِذ ِبین)
(قال ْالمل َّالذِ ین کفرُ وا مِ ْ
اشراف کافر قوم او گفتند ما تو را در سفاهت (و نادانی و سبک مغزی) میبینیم و ما مسلما تو را از
دروغگویان میدانیم.
ن رب ْالعالمِ ین)
(قال یا قوْ ِم لیس ِبی سفاهة و لکنی ر ُسول مِ ْ
گفت :ای قوم من! هیچگونه سفاهتی در من نیست ،ولی فرستادهای از طرف پروردگار جهانیانم.
سوره اعراف ( :)2آیات  22و 22
اما زمانی که به رسول گرامی اسالم میرسد ،میفرماید:
(و ی ُق ُ
ولون أ ِإ َّنا لتا ِرکوا آلِهتِنا لِشاعِ ر م ْج ُنون)
و پیوسته میگفتند :آیا ما خدایان خود را به خاطر شاعر دیوانهای رها کنیم؟!
سوره صافات ( :)92آیه 92
اما خداوند متعال میفرماید:
(و ما صاحِ ُبکمْ ِبم ْج ُنون)
و مصاحب شما (پیامبر) دیوانه نیست.
سوره تکویر ( :)08آیه 66

خداوند دیگر اجازه نمیدهند که خود پیغمبر اکرم دفاع کند ،بلکه خدا خود باید دفاع کند .این تفاوت نبی گرامی
اسالم با دیگر پیامبران است .همچنین میفرمایند:
(و ما ُهو ِبقوْ ِل شاعِ ر ق ِلیال ما ُت ْؤمِ ُنون)
و گفته شاعری نیست ،اما کمتر ایمان میآورید.
(و ال ِبقوْ ِل کاهِ ن ق ِلیال ما تذکرُ ون)
و نه گفته کاهنی ،هر چند کمتر متذکر میشوید.
سوره الحاقة ( :)23آیات  08و 06
در جای دیگر میفرماید:
(ما ض َّ
ل صاحِ ُبکمْ و ما غوی)
که هرگز دوست شما (محمد) منحرف نشده و مقصد را گم نکرده است.
سوره نجم ( :)59آیه 6
در همه جای قرآن کریم در برابر اتهاماتی که به رسول گرامی اسالم میزنند ،خداوند عالم مستقیم از رسولش دفاع
میکند .ولی پیامبران گذشته همگی خودشان از خودشان دفاع میکنند.

به عنوان مثال یک سرباز در یک مسئله ای از خودش دفاع میکند ،اما زمانی اتفاق می افتد که یک فرمانده خودش
از سرباز خود دفاع میکند .آیا این دو دفاع یکی است؟! قطعا خیر .خیلی با هم تفاوت دارند .مشخص است
سربازی که فرمانده او ،در محکمه از اتهامات او دفاع میکند ،جایگاه باالیی دارد.
 -9پیامبر اکرم ،مظهر رحمت و غضب الهی
نکته سوم که بحث امروز ماست ،این است که نبی گرامی اسالم؛ (ر ْحمة ل ِْلعالمِ ین) است .در این زمینه من
حرفهای زیادی دارم؛ به عنوان مثال نفرینهایی که حضرت نوح به قوم خود کرد یا نفرینهایی که حضرت ابراهیم
کرد ،اما کاری با آنها ندارم .نکته ظریف در اینجا این است که بعضی افراد از این (ر ْحمة ل ِْلعالمِ ین) بودن پیامبر ،سوء
استفاده میکنند؛ فرمود:
(و ما أ ْرس ْلناک ِإالَّ ر ْحمة ل ِْلعالمِ ین)
ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم.
سوره انبیاء ( :)68آیه 882
یا فرمود:
(ف ِبما ر ْحمة مِ ن َّ
اللهِ لِ ْنت ل ُهم)
از پرتو رحمت الهی در برابر آنها نرم (و مهربان) شدی.
ب ْ
ن حوْ لِک)
النفضوا مِ ْ
(و لوْ ک ْنت ف ًّظا غ ِلیظ ْالق ْل ِ
و اگر خشن و سنگدل بودی از اطراف تو پراکنده میشدند.

سوره آل عمران ( :)9آیه 853
این به این معنا نیست که نبی گرامی اسالم تنها رحمت محض است .بله ،رسول گرامی اسالم در جایی که اقتضای
رحمت کند ،رحمت بی انتهاست و حد و حسابی برای رحمتش نیست.
و همچنین در جایی که بخواهد غضب کند و شدت به خرج بدهد ،برای شدتش هم حد و حسابی نیست و کسی
جلودار رسول اکرم نیست .همچنانکه در دعای افتتاح ماه مبارک رمضان میخوانیم:
ْ
«و أیق ْن ُت أ َّنک أ ْرحمُ الرَّاحِ مِ ین ِفی موْ ِض ْ ْ
ال و النَّقِ مةِ »
ع ال َّنک ِ
ع العف ِو و ال َّر ْحمةِ و أشد المُ عا ِق ِبین ِفی موْ ِض ِ
ِ
تهذیب األحکام ،نویسنده :طوسی ،محمد بن الحسن ،محقق  /مصحح :خرسان ،حسن الموسوی ،چ  ،9ص
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چنین نیست که یک پیغمبر الهی تنها مظهر رحمت باشد و در برابر ناهنجاریها و مشکالت و بداخالقیها و قانون
شکنیها عکس العمل نشان ندهد و برخورد تند نداشته باشد .چنین پیغمبری به درد یک جامعه ایده آل نمیخورد.
از طرفی خداوند عالم میفرماید:
(ف ِإ َّن ر َّبکمْ لر ُؤف رحِ یم)
چرا که پروردگار رءوف و رحیم است.
سوره نحل ( :)82آیه 02
یا:

ئ عِ با ِدی أنی أنا ْالغ ُفورُ ال َّرحِ یم)
(نب ْ
بندگانم را آگاه کن که من غفور و رحیمم.
سوره حجر ( :)85آیه 03
اما از طرف دیگر میبینید که قرآن کریم میفرماید:
(و تری ْالمُ ْج ِرمِ ین یوْ مئِذ مُ ق َّر ِنین ِفی ْاأل ْصفاد)
و در آن روز مجرمان را با هم در غل و زنجیر میبینی (غل و زنجیری که دستها و گردنهایشان را بهم بسته).
سوره ابراهیم ( :)80آیه 03
همچنین میفرماید:
( ِإ َّنا مِ ن ْالمُ ْج ِرمِ ین مُ ْنتقِ مُ ون)
مسلما ما از مجرمان انتقام خواهیم گرفت.
سوره سجده ( :)96آیه 66
ئ عِ بادِ ی أنی أنا ْالغ ُفورُ الرَّ حِ یم) .و در
مشاهده کنید که قرآن کریم در جایی که مقتضای رحمت است ،میفرماید( :نب ْ
جایی که کسی قانون شکنی میکند ،میفرمایدِ ( :إ َّنا مِ ن ْالمُ ْج ِرمِ ین مُ ْنتقِ مُ ون)! همچنین در روایت داریم:

ونوا یعْ م ُلون أ ْحدث َّ
الل ُه ل ُهمْ مِ ن ْالبال ِء ما لمْ یک ُ
وب ما لمْ یک ُ
ونوا یعْ ِر ُفون»
«ک َّلما أ ْحدث ْالعِ با ُد مِ ن الذ ُن ِ
وقتی بندهای گناه تازهای که عادت نداشت مرتکب میشود ،خداوند عالم او را به بالء ناگهانی که به ذهنش
نمیرسد گرفتارش میکند.
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،ج  ،6ص
 ،625ح 63
این روایت بسیار روایت عجیبی است ،به طوری که میتوان روی این روایت صدها جلسه سخنرانی برگزار کرد.
روایتی دیگر وارد شده است که بسیار تکان دهنده است .خدا میداند بنده هرگاه این روایت را میخوانم ،بدنم
میلرزد.
ن ُذ ُنو ِبهِ مِ ائة عام»
« ِإ َّن ْالع ْبد لی ْحب ُ
س علی ذ ْنب مِ ْ
چه بسا بندهای فردای قیامت به خاطر یک گناه صد سال در جهنم حبس میشود.
حبس شدن یک طرف است ،اما درد انتهای روایت بدتر است.
اجهِ ِفی ْالجنَّةِ یتنعَّ مْ ن»
«و ِإ َّن ُه لی ْن ُظرُ ِإلی أ ْزو ِ
و میبیند که اهل و عیال او در بهشت لذت میبرند.
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،ج  ،6ص
 ،626ح 83

درد قسمت دوم روایت ،از عذاب جهنم باالتر است! لذا امیرالمؤمنین فرمود:
«یا ِإل ِهی و سی ِدی و موْ الی و ربی صب ْر ُ
ت علی عذا ِبک فکیف أ ْص ِبرُ علی فِ راقِک»
إقبال األعمال ،نویسنده :ابن طاووس ،علی بن موسی ،دارالکتب االسالمیه ،تهران8083 ،ق؛ ج  ،6ص ،280
فصل فیما نذکره من الدعاء و القسم علی هللا جل جالله
بعضا در قیامت پرده کنار میرود و بهشتیان و جهنمیان همدیگر را میبینند .وقتی جهنمیان ،بهشتیان را میبینند به
آنها عرضه میدارند قدری از نعمتهایی که خداوند به شما داده است را به ما بدهید تا ما هم استفاده کنیم .بهشتیان
در جواب می گویند :خداوند این نعمتها را بر شما حرام کرده است.
الل ُه ُ
قالوا إ َّن َّ
ماء أوْ مِ مَّ ا رزق ُك ُم َّ
حاب ال َّنا ِر أ ْصحاب ْالجنَّةِ أ ْن أ ُ
فيضوا عل ْينا مِ ن ْال ِ
الله حرَّم ُهما على
(و نادى أ ْص ُ
ِ
ْالكا ِفرين)
و دوزخيان ،بهشتيان را صدا مىزنند كه (محبت كنيد) و مقدارى آب يا از آنچه خدا به شما روزى داده به ما
ببخشيد ،آنها (در پاسخ) مىگويند خداوند اينها را بر كافران تحريم كرده است.
سوره اعراف ( :)5آیه 28
خداوند عالم این چنین است و نبی گرامی اسالم هم به همین صورت است.
ول َّ
(مُ حمَّ د ر ُس ُ
اللهِ و َّال ِذین مع ُه أ ِش َّد ُاء علی ْالک َّفا ِر رُ ح ُ
ماء بین ُهم)
محمد فرستاده خدا است و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید ،و در میان خود مهربانند.
سوره فتح ( :)00آیه 63

نبی گرامی اسالم و تابعین آن حضرت در میان خودشان مایه رحمت و رأفت هستند ،اما در برابر کفار با شدت
برخورد میکنند.
(و ما أ ْرس ْلناک ِإالَّ ر ْحمة ل ِْلعالمِ ین)
رسول مکرم اسال م برای عالمین اعم از کافر و مشرک و منافق و مؤمن در جایی که اقتضای رحمت دارد ،مایه
رحمت هستند .اگر فردی چه مؤمن چه مشرک و چه کافر از حد گذراند ،حضرت با او به تندی برخورد میکنند!
«مرحوم نوری» در کتاب «مستدرک الوسائل» نقل میکند که یکی از زنان صحابه سرقت کرده بود و رسول هللا
دستور دادند که دست او باید بریده شود.
صحابه خدمت حضرت عرضه داشتند :یا رسول هللا! این زن از اشراف است و آنها از قبیله بسیار بزرگی هستند.
بریدن دست او برای مسلمین گران تمام میشود .شما او را عفو کنید .رسول هللا فرمود :او مرتکب دزدی شده است
و دستور هللا چنین است:
السارق ُة ف ْ
اقط ُعوا أیدِ ی ُهما جزاء ِبما کسبا نکاال مِ ن َّ
الله)
(و َّ
السا ِر ُق و َّ ِ
دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام دادهاند به عنوان یک مجازات الهی قطع کنید.
سوره مائده ( :)5آیه 90
فرقی نمیکند اشراف باشد یا غیر اشراف باشد .حضرت در ادامه فرمودند :خداوند عالم اقوام گذشته را هالک کرد،
زیرا حدود الهی را در حق ضعفا پیاده میکردند و در حق شرفا ترک میکردند.

ت امْ رأة من ُقريْش من بنى م ْخ ُزوم فأتى بها النبي  eفق ُ
الوا من ُيكلمُ ُه فيها قالوا ُأسام ُة بن زيْد فأت ُ
«س رق ْ
اه
الش ِر ُ
ِيهمْ َّ
يع قط ُع ُ
يف تر ُك ُ
وه وإذا سرق ْالو ِض ُ
وه و َّالذِ ي ن ْف ِسي
فك َّلم ُه فزبر ُه وقال ِإ َّن بنى ِإ ْسرائِيل ك ُانوا إذا سرق ف ِ
اطمة ِب ْنت مُ حمَّ د سرق ْ
بيده لو أ َّن ف ِ
ت لقطعْ ُتها»
السنن الكبرى ،اسم المؤلف :أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ،دار النشر :دار الكتب العلمية -
بيروت  ،8338 - 8088 -الطبعة :األولى ،تحقيق :د.عبد الغفار سليمان البنداري ،سيد كسروي حسن؛ ج  ،0ص
 ،999ح 2902
چنین نیست که نبی گرامی اسالم در همه جا با رأفت و رحمت برخورد کند .قرآن کریم می فرماید:
ِلس ْل ِم ف ْ
اجن ْح لها)
(و ِإ ْن جن ُحوا ل َّ
و اگر تمایل به صلح نشان دهند ،تو نیز از در صلح درا.
سوره أنفال ( :)0آیه 28
آیا پیامبر با قبایل پیمان شکن ،دوباره مذاکره کردند!؟
خداوند متعال به رسول گرامی اسالم میفرماید که اگر قبائل آمدند و خواستند با تو پیمان عهد و دوستی ببندند،
شما هم با آنها عهد و پیمان ببند .از طرف دیگر میفرماید:
ن قوْ م خِ یانة فا ْن ِب ْذ ِإلی ِهمْ علی سواء ِإ َّن اللَّه ال یحِ ب ْالخا ِئ ِنین)
ن مِ ْ
(و ِإمَّ ا تخاف َّ
و هر گاه (با ظهور نشانههایی) از خیانت گروهی بیم داشته باشی (که عهد خود را شکسته حمله غافلگیرانه
کنند) به طور عادالنه به آنها اعالم کن (که پیمانشان لغو شده است) زیرا خداوند خائنان را دوست نمیدارد.

سوره أنفال ( :)0آیه 50
قرآن کریم نمیفرماید که خیانت به وقوع پیوست ،بلکه میفرماید اگر احساس کردی که آنها در مقام خیانت هستند
باید همان خیانت را در برابر آنها داشته باشی .اگر آنها به دنبال عهد شکنی هستند ،بالفاصله به آنها بگو که ما هم از
این پیمان خارج شدیم.
وقتی مشاهده کردید که آنها عذر و بهانه میتراشند ،شما هم در برابرشان عکس العمل نشان دهید .دستور قرآن
کریم چنین است که میفرماید:
َّ
(ال ِذین عاه ْدت مِ ْن ُهمْ ُثمَّ ی ْن ُق ُضون ع ْهد ُهمْ فِ ی کل م َّرة و ُهمْ ال ی َّت ُقون)
کسانی که با آنها پیمان بستی سپس هر بار عهد خود را میشکنند و (از پیمان شکنی و خیانت) پرهیز
ندارند.
سوره انفال ( :)0آیه 52
حال بنده عرض خواهم کرد که (فِ ی کل مرَّ ة) قضیه شأنی است و وقوع خارجی ندارد« .مرحوم طبرسی»« ،شیخ
طوسی» و دیگران مطالبی در این زمینه دارند« .مرحوم عالمه» در «تفسیر المیزان» در رابطه با (فِ ی کل مرَّ ة) غوغا
به پا کرده است.
این قضیه امروز مورد سوء استفاده بعضی افراد قرار گرفته است که می گویند پیغمبر اکرم با مشرکین و کفار پیمان
میبست ،وقتی آنها پیمان میشکستند ،پیامبر بازهم پیمان میبست .این مسائل دروغ محض و افترا و بهتان به
رسول گرامی اسالم است.

این مسئله در حقیقت انکار یک واقعیت تاریخی و اثبات یک مسئله دروغ است .من دیروز در سخنرانی قبل از
خطبههای نماز جمعه در قم گفتم :یک آیه و روایت به ما نشان بدهید که پیغمبر اکرم با مشرکین پیمان بسته باشد،
مشرکین پیمان شکستند و پیغمبر بازهم مذاکره کرده باشد!! یک مورد به ما نشان بدهید!
در قضیه قریش در صلح حدیبیه ،پیغمبر اکرم با مشرکین پیمان بست .مشرکین یک مورد کوچک از پیمان را نقض
کردند .شما تاریخ را مراجعه بفرمائید .نه اینکه آنها با مسلمانان مدینه و پیغمبر اکرم پیمان را نقض کنند؛ نه!
قضیه از این قرار بود که قبیلهای به نام «بنی خزاعه» در اطراف مدینه سکونت داشتند که با پیغمبر اکرم هم پیمان
بودند و پیمان بسته بودند که از همدیگر دفاع کنند .قبیله دیگری هم از یهود به نام «بنی بکر» بودند که با قریش هم
پیمان بودند.
دو قبیله «بنی خزاعه» و «بنی بکر» با همدیگر درگیر شدند« .قریش» به کمک «بنی بکر» از مکه نیرو فرستاد و
تعدادی از جوانان «بنی خزاعه» را کشتند .نبی گرامی اسالم به مجرد اینکه متوجه این قضیه شد ،دستور بسیج
عمومی و تهیه یک لشکر ده هزار نفری را داد.
ابوسفیان شنید ،خود را باخ ت و برای عذرخواهی به مدینه آمد و به منزل دختر خود «أم حبیبه» همسر پیغمبر اکرم
رفت .مشاهده کنید «أم حبیبه» چقدر پدر خود را تحقیر کرد .ابوسفیان روی تشکی که در اتاق بود نشست« .أم
حبیبه» گفت :پدر به این سمت بیا .تشکی که روی آن نشستید متعلق به پیغمبر اکرم است .تو نجس هستی و حق
نشستن روی تشک پیغمبر را نداری!

ابوسفیان هرچه به پیغمبر اکرم التماس کرد و عرضه داشت" :یا رسول هللا! ما اشتباه کردیم و دیگر از این کارها
نمیکنیم " ،پیغمبر اکرم قبول نکرد و فرمود :خیر؛ اگر شما عهد شکستید به معنای این است که بعدها هم عهد
خواهید شکست .قرآن که میفرماید:
ُ
(ثمَّ ی ْن ُق ُضون ع ْهد ُهمْ ِفی کل م َّرة)
تمامی مفسرین اهل سنت بر این عقیده هستند که در اینجا مضارع به معنای ماضی است .یعنی اگر یک مورد عهد
شکستید ،به این معناست که در موردهای بعد هم عهد خواهید شکست .نبی گرامی اسالم این عذرخواهی را قبول
نکرد و آنها در مکه با ذلت مسلمان شدند.
ما شاید نزدیک به صد مورد از این موارد داشته باشیم .در بعضی از موارد آمده است که رسول گرامی اسالم
رأفتهایی از باب رحمة للعالمینی نشان دادند.
زمانی که نبی گرامی اسالم به مدینه آمد ،شاید بیش از بیست قبیله یهود در مدینه و اطراف مدینه بودند .رسول هللا
با همه آنها پیمان بست که آنها حق ندارند به مسلمانان اذیت و آزار برسانند و مسلمانان هم در مقابل ،نباید آنها را
اذیت کنند.
در مفاد عهدنامه آمده بود که قبایل یهود حق ندارند مسلمانان را کمک اقتصادی و نظامی کنند .در مقابل مسلمانان
هم ،دشمنان آنها را کمک نخواهند کرد.
با توجه به این موارد ،یهود در قضیه جنگ احزاب پیمان شکستند .همه مردم جمع شدند و لشکری بیش از بیست و
پنج هزار نفر آوردند .لذا یهودیها گفتند که کار مسلمانان تمام است و تمام یهود که در رأس آنها قبیله «بنی قینقاع»،
«بنی نضیر» و «بنی قریظه» بودند حضور داشتند.

نبی مکرم بعد از قضیه احزاب به آنها اعالم کرد که پیمان ما با شما تمام است .حضرت ابتدا به خیبر آمد و فرمود که
شما پیمان شکستید .سپاه اسالم بیست یا سی روز آنها را محاصره کردند و در نهایت آنها راضی شدند که یک بار
شتر بردارند و از محلشان بروند.
بعد از رفتن آنها تمام اموالشان به مسلمانان تعلق گرفت و کار عاقالنهای هم کردند .آنها عاقالنه رفتند و جنگی هم
با پیغمبر اکرم نکردند ،اما بنی قریظه این کار را نکردند .پیغمبر اکرم طبق معاهدهای که داشت ،میتوانست مردان
یهودیان خیبر را بکشد و زنانشان را به اسارت بگیرد که مورد عفو قرار گرفتند.
«وحشی» قاتل حضرت حمزه که قلب پیغمبر اکرم را به درد آورده بود ،با گروهی که از سقیفه خدمت پیغمبر اکرم
آمدند همراه شد و یک مرتبه شهادتین گفت و تقاضای عفو کرد .رسول هللا او را عفو کرد ولی به او دستور داد که به
جای دیگر برود تا جلوی چشم حضرت نباشد.
«حبار بن أسود» اسب زینب دختر پیغمبر اکرم را رم داد ،فرزندش سقط شد و خود زینب هم به همان بیماری از
دنیا رفت .او خدمت رسول هللا آمد و عرضه داشت :یا رسول هللا! من میخواستم به عجم پناهنده شوم ،اما وقتی
کرم و بخشش تو را شنیدم نزد تو آمدم .پیغمبر اکرم هم او را بخشید.
«عکرمة بن أبی جهل» در جنگ بدر و احد و خندق مشارکت داشت .او به واسطه «أم حکیم» همسر پیغمبر اکرم
تقاضای عفو کرد.

آیا پیامبر اکرم همه اسرای جنگی را عفو کردند!؟
ما از این موارد زیاد داریم که نبی گرامی اسالم با تعدادی از افرادی که پرونده جنایت سنگین دارند ،برخورد کرده و
آنها را بخشیده است .این موارد عمومی نیست و ما از طرف دیگر موارد زیادی هم داریم که رسول هللا آنها را
نبخشیدند.
به عنوان مثال «معاویة بن مغیرة» کسی بود که در جنگ احد حضرت حمزه را مثله کرد .او بینی حضرت را برید و با
خود برد .رسول هللا به «عمار» و «زید بن حارثه» دستور داد و آنها او را کشتند .او جزو کسانی بود که رسول هللا در
قضیه مکه فرمود" :این افراد اگر از پرده کعبه هم آویزان شوند ،مهدور الدم هستند".
«عقبة بن أبی معیط» کسی بود که روزی در مکه عبای پیغمبر اکرم را به گلویش پیچید و تا نزدیک زانویش کشید و
نزدیک بود که حضرت خفه شود ،اما بعضی از مسلمانان عبای حضرت را از دست او گرفتند .حضرت دستور قتل او
را داد و امیرالمؤمنین او را کشتند.
ما افرادی حدود  98نفر داریم که هرچه افراد واسطه شدند تا نبی گرامی اسالم آنها را ببخشد ،حضرت قبول نکردند
و فرم ودند :من به هیچ وجه آنها را نخواهم بخشید .ما نباید از یک منظر به قضیه نگاه کنیم .همانطور که در دعا آمده
است:
ْ
«و أیق ْن ُت أ َّنک أ ْرحمُ الرَّاحِ مِ ین ِفی موْ ِض ْ ْ
ال و النَّقِ مةِ »
ع ال َّنک ِ
ع العف ِو و الرَّ ْحمةِ و أشد المُ عا ِق ِبین ِفی موْ ِض ِ
ِ
رسول هللا همین روش را داشتند .نبی گرامی اسالم به واسطه اتفاقات عادی یا با استفاده از علمی که دارند ،میدانند
که این شخص قابل اصالح نیست و به همین خاطر دستور قتل او را میدهند.

گاهی اوقات نبی گرامی اسالم احساس میکنند که این شخص واقعا قابل اصالح هست و به همین خاطر او را
میبخشند.
نقل شده است روزی «مالک اشتر» با حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) در جنگ صفین شوخی میکردند.
«مالک» گفت :یا امیرالمؤمنین! تو امشب هفتاد نفر را کشتی و من هم هفتاد نفر را کشتم .فرق من که غالم شما
هستم با شما چیست؟
حضرت فرمود :تو تمام مخالفین را از دم کشتی ،اما من اگر میخواستم کسی را بکشم میدیدم اگر در نسل او یک
مؤمن یا مدیّ نی قرار دارد ،او را از لبه شمشیر رد میکردم و نمیکشتم .این تفاوت من و توست!
نبی گرامی اسالم هم افرادی که در آینده امکان صالحیت دارد را میبخشد ،اما اگر در آینده امکان صالحیت ندارد او
را میکشد .این دستور پیغمبر اکرم است .خداوند عالم این اختیار را به پیغمبر خود داده است .قرآن در رابطه با
مشرکین میفرماید:
( ِإالَّ َّال ِذین عاه ْد ُتمْ مِ ن ْالمُ ْش ِرکین ُثمَّ لمْ ی ْن ُق ُصوکمْ شیئا و لمْ یظاهِ رُ وا علیکمْ أحدا فأتِموا ِإلی ِهمْ ع ْهد ُهمْ ِإلی
مُ َّدت ِِهم)
مگر کسانی از مشرکان که با آنها عهد بستید و چیزی از آن فروگذار نکردند و احدی را بر ضد شما تقویت
ننمودند ،پیمان آنها را تا پایان مدتشان محترم بشمرید.
سوره توبه ( :)3آیه 0
آن دسته از مشرکین که پیمان شکنی نکردند ،شما در مدت پیمان خود با آنها هم پیمان باشید .بعد از مدت پیمان،
اگر خواستند تجدید پیمان کنند ،بحث دیگری است.

ن بعْ ِد ع ْهدِهِ مْ و طع ُنوا ِفی ِدی ِنکمْ فقات ُِلوا أئِمَّ ة ْالک ْف ِر ِإ َّن ُهمْ ال أیمان ل ُهمْ لع َّل ُهمْ ی ْنت ُهون)
(و ِإ ْن نک ُثوا أیمان ُهمْ مِ ْ
و اگر پیمانهای خود را پس از عهد خویش بشکنند و آئین شما را مورد طعن قرار دهند با پیشوایان کفر
پیکار کنید چرا که آنها پیمانی ندارند ،شاید دست بردارند.
سوره توبه ( :)3آیه 86
این آیه در رابطه با قریش است و به این معناست که وقتی آنها پیمان میشکنند و عهدشکنی میکنند و از پیمان
خارج میشوند تا رسول اکرم دومرتبه با آنها پیمان ببندد ،یک مورد در تاریخ زندگی رسول هللا با سند ضعیف سراغ
نداریم!!
کامال مشخص است که نبی گرامی اسالم با این افراد چطور عهد و پیمان میبستند .آیات  52و  52سوره مبارکه
انفال به قدری زیبا و عالی است که انسان مبهوت میماند.
آقایانی که خرّ یت و فارغ التحصیل حوزه علمیه و فرزند حوزه هستند ،اگر روایات را نمیخوانند حداقل قرآن کریم را
مطالعه کنید .در سوره انفال آمده است:
َّ
(ال ِذین عاه ْدت مِ ْن ُهمْ ُثمَّ ی ْن ُق ُضون ع ْهد ُهمْ فِ ی کل م َّرة و ُهمْ ال ی َّت ُقون)
کسانی که با آنها پیمان بستی سپس هر بار عهد خود را میشکنند و (از پیمان شکنی و خیانت) پرهیز
ندارند.

ن خ ْلف ُهمْ لع َّل ُهمْ َّ
یذکرُ ون)
ْب فشر ْد ِب ِهمْ م ْ
(ف ِإمَّ ا ت ْثقف َّن ُهمْ ِفی ْالحر ِ
اگر آنها را در (میدان) جنگ بیابی آن چنان به آنها حمله کن که جمعیتهایی که پشت سر آنها هستند پراکنده
شوند ،شاید متذکر گردند (و عبرت گیرند).
سوره انفال ( :)0آیات  52و 52
مصداق بارز این آیات یهود بنی قریظه است .البته در رابطه با بنی قریظه اهل سنت بعضی روایاتی دارند« .مرحوم
شیخ طوسی» و «مجمع البیان» هم به صورت «قیل» میآورند.
ماجرای قتل عام یهودیان بنی قریظه به دستور پیامبر!
در قضیه جنگ بدر وقتی بنی قریظه مشرکین را کمک کردند ،خدمت نبی گرامی اسالم آمدند و عرضه داشتند:
«انا نسینا و اخطأنا»
ما عهد و پیمان خود را فراموش کرده بودیم و پشیمان شدیم.
آنها اظهار عجز کردند و درخواست نکردند که ما تجدید بیعت و تجدید پیمان کنیم یا اینکه درخواست کنند که
دوباره با یکدیگر مذاکره کنیم .رسول گرامی اسالم به خاطر صفت «رحمة للعالمینی» خود ،یک مورد را به بنی
قریظه بخشید.
در مقابل در جنگ احزاب که این افراد پیمان شکستند ،رسول اکرم دستور میدهد این افراد را در میدان جنگ
آنچنان تارومار کنید که عبرت دیگران باشد .این افراد را محاصره کردند و درخواست داور کردند.
«سعد بن معاذ» که خود از قبیله بنی قریظه بود ،رفت و سپاهیان پیغمبر اکرم به داوری «معاذ» راضی شدند.

«معاذ» گفت :در کتاب خود ما تورات آمده است که اگر کسی پیمان شکنی کند ،مردانشان کشته میشوند و
زنانشان اسیر و اموالشان به عنوان غنائم جنگی مصادره میشوند.
همگان در برابر این داوری تسلیم شدند .البته عزیزان دقت کنند در بعضی از روایات آمده است آن دسته از مردان
بنی قریظه که در جنگ احزاب حضور داشتند و جنایت جنگی مرتکب شده بودند کشته شدند ،نه تمام مردانشان.
به بیان دیگر کسانی که ،هم عهد شکنی کرده بودند و اضافه بر آن در جنگ احزاب حضور نظامی داشتند ،کشته
شدند .بنابراین رسول گرامی اسالم دستور داد با توجه به آنچه «معاذ» داوری کرده بود آنها را از دم شمشیر
گذراندند و زنانشان هم اسیر شد.
پیغمبر اکرم دستور داد تنها یکی از زنان که از باال ،سنگ پرتاب کرده بود و یکی از صحابه را کشته بود ،کشته شود و
نباید اسیر شود.
بنده خواستم خدمت عزیزان عرض کنم اینکه هر روز چیزی تحریف میکنند و هر روز امام زمان ،خداوند متعال،
پیغمبر اکرم ،قرآن کریم قابل نقد است و ادعا میکنند که پیغمبر اکرم بعد از چندین بار عهدشکنی مذاکره کرده
است ،و ...نزد شیعه و سنی صحت ندارد.
تأسف ما این است که چرا حوزه علمیه ساکت باشد! بنده عرض کردم که حوزه علمیه نباید در برابر چنین تحریف
آشکاری سکوت کند .البته شاید منتظر فرصت هستند تا همانند قضیه توهینی که به حضرت ولی عصر کردند،
عذرخواهی کنند یا توجیه معقولی بیاورند .قطعا می دانم که حوزه علمیه ساکت نخواهد نشست.
بنابراین من خواستم این قضیه را خدمت عزیزان بیان کنم که نسبت به رسول گرامی اسالم حضرت محمد مصطفی
(صلی هللا علیه و آله) چنین تحریفاتی بیان شده است.

پرسشها و پاسخ ها
اگر دوستان سؤالی در این زمینه دارند ،بفرمایند.
پرسش:
در روایت آمده است درباره اصالح با کسی که با تو قطع رابطه کرده! حدودش چیست؟
پاسخ:
آن بحث اخالقی است با این مضمون که اگر یکی از مؤمنین با تو قطع رابطه کرد ،با او قطع رابطه نکن.
این اخالق اسالمی است که به عنوان مثال هرگاه برادر ،پدر یا پسرعموی شما با شما قطع رابطه میکند ،شما با او
قطع رابطه نکن.
همچنین اگر کسی به شما فحش میدهد ،شما به او فحش ندهید و بگویید اگر هزار فحش بدهی ،یک فحش
نخواهی شنید .این مسائل اخالقی است و در مسائل نظامی و سیاسی معنایی ندارد .سؤال بعد را بفرمایید.
پرسش:
مسائل اخالقی نهایت ندارد؟
پاسخ:
در آنجا هم فرق میکند .امیرالمؤمنین در خطبه «همام» میفرماید:
ن تباعد ع ْن ُه ُز ْهد و نزاهة»
«بُعْ ُد ُه عمَّ ْ
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حضرت معتقد نیست که با همگان رابطه داشته باشد و تشخیص میدهد که با بعضی افراد قطع رابطه کند ،اما قطع
رابطه از روی عداوت نیست ،بلکه از روی زهد و نزاهت است .حضرت با کسی قطع رابطه میکند که او را متوجه کند
که کار تو اشتباه است.
پرسش( :شاخصه های والیت مداری در آیات و روایات چیست؟)
شاخصه والیت مداری در آیات و روایات چیست؟
پاسخ:
آیه  2از سوره مبارکه احزاب میفرماید:
(ال َّن ِبی أوْ لی ِب ْ
ن أ ْن ُف ِ
س ِهم)
المُ ْؤمِ ِنین مِ ْ
پیامبر نسبت به مؤمنان از خود آنها اولی است.
سوره احزاب ( :)99آیه 2
پیغمبر اکرم بر مؤمنین اولویت دارند و والیتشان از والیت مؤمنین بر خودشان باالتر است .نبی گرامی اسالم در
غدیر آنچه از والیت برای خودشان بوده است را بر امیرالمؤمنین تفویض فرمودند .ائمه اطهار والیتشان بر بنده و
جنابعالی ،از بنده و جنابعالی بیشتر است.

شاید بعضی از عزیزان باشند که ما نتوانیم میدان بگیریم .من بعضی از مطالب را می گویم ،اما آنها را ترجمه
نمیکنم .والیت بحث خوب و شیرینی است و بزرگان و اساتید معموال در حوزه علمیه از این بحث فاصله دارند که
من دلیل آن را نمیدانم.
در قضیه زیارت جامعه کبیره همه بزرگان گفتند این زیارت از زیاراتی است که معتبر است و مشکلی ندارد .در
زیارت جامعه کبیره میخوانیم:
« ِبکمْ فتح َّ
الل ُه و ِبکمْ ی ْختِمُ و ِبکمْ ینز ُ
السماء أ ْن تقع علی ْاألرْ ِض ِإ َّال ِب ِإ ْذنِهِ و ِبکمْ
ل ْالغیث و ِبکمْ یمْ ِسک َّ
س ْالهمَّ و یک ِ
ش ُف الضر»
ینف ُ
من ال یحضره الفقیه ،نویسنده :ابن بابویه ،محمد بن علی ،محقق  /مصحح :غفاری ،علی اکبر ،ج  ،6ص ،285
ح 9689
مشکالتی که قرار است برای انسان حل شود ،خداوند عالم آن را در اختیار ائمه اطهار قرار داده است که این هم
منافاتی با اختیار خداوند ندارد .خداوند عالم در یک جا میفرماید:
َّ
(الل ُه یتو َّفی ْاأل ْن ُفس حِ ین موْ تِها)
خداوند ارواح را به هنگام" مرگ" قبض میکند.
سوره زمر ( :)93آیه 06
همو در جای دیگر میفرماید:
ُ
(ق ْ
ل یتو َّفاکمْ ملک ْالموْ ِ
ت الَّ ِذی وُ کل ِبکم)

بگو :فرشته مرگ که بر شما مأمور شده (روح) شما را میگیرد.
سوره سجده ( :)96آیه 88
همچنان که در اینجا وارد شده است عزرائیل میمیراند .بنابراین این دو با همدیگر منافات دارند؟ خیر!! اگر در مورد
عزرائیل (یتو َّفاک ْم) آمده است ،با (وُ کل ِبکم) همراه است .او از طرف خداوند عالم مأمور این کار است .ما از یک
طرف می گوییم:
اب ْالخ ْل ِق ِإلیکمْ و حِ سا ُب ُهمْ علیکم»
«و ِإی ُ
من ال یحضره الفقیه ،نویسنده :ابن بابویه ،محمد بن علی ،محقق  /مصحح :غفاری ،علی اکبر ،ج  ،6ص ،286
ح 9689
نستجیر بالله فردای قیامت خداوند عالم به صورت یک انسان نمیآید از من و شما حسابرسی کند .خداوند عالم یک
سری بندگان و مأمورانی دارد که آنها به نیابت و به امر الهی از ما حساب میکشند.
من از عزیزان تقاضا دارم امشب که به اتاقشان تشریف میبرند ،مفاتیح را باز کنند .زیارت امام حسین دو دسته
است؛ یک زیارت مخصوصه دارد که اعم از زیارت عاشورا ،زیارت روز مبعث و زیارت نیمه شعبان است .دسته دیگر،
زیارت مطلقه است.
«محدث قمی» در باب زیارت مطلقه شش یا هفت زیارت آورده است .در اولین زیارت مطلقهای که «مرحوم
محدث قمی» آورده است ،امام صادق (علیه السالم) یک دنیا والیت مداری را آورده است« .شیخ صدوق» میگوید:
« ِأل َّنها أصح الزیار ِ
ن ط ِری ِق الروایةِ و فِ یها بالغ و کفایة»
ات عِ نْدِ ی مِ ْ

من ال یحضره الفقیه ،نویسنده :ابن بابویه ،محمد بن علی ،محقق  /مصحح :غفاری ،علی اکبر ،ج  ،6ص
 ،530ح 9688
امام خمینی تعبیری دارند و مینویسد :بعضی از معارف هست که سنگین است .ائمه اطهار نتوانستند آنها را در قالب
روایات بیان کنند ،به همین خاطر در قالب دعا و زیارات آوردند .به عنوان مثال در زیارت جامعه کبیره میخوانیم:
ن أراد َّ
الله بدأ ِبکم»
«م ْ
تا جایی که حضرت میفرماید:
ْض أ ْشجارها و ِبکمْ ُت ْخ ِر ُج ْاألر ُ
« ِبکمْ ُت ْن ِب ُت ْاألر ُ
ْض [ ْاأل ْشجارُ ] أ ْثمارها»
بیت القصیر این زیارت در اینجاست که میفرماید:
ُ
ن ُبیوتِکم»
« ِإراد ُة الرَّب فِ ی مقا ِدی ِر أمُ و ِرهِ ت ْه ِب ُط ِإلیکمْ و ت ْص ُدرُ مِ ْ
کامل الزیارات ،نویسنده :ابن قولویه ،جعفر بن محمد ،محقق  /مصحح :امینی ،عبد الحسین ،ص  ،688ح 6
این قسمت دیگر «و فِ یها بالغ و کفایة» است .ارادة هللا بر اداره عالم هستی به قلب ائمه اطهار وارد میشود و از آنها
خارج میشود .در روایت دیگر وارد شده است:
« ُق ُلوب ْاألئِمَّ ةِ موْ ِردا ِإلِرادتِه»
بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّ د ّ
صلی هللا علیهم ،نویسنده :صفار ،محمد بن حسن ،محقق  /مصحح:
کوچه باغی ،محسن بن عباسعلی ،ج  ،8ص  ،582ح 02

در روایت دیگر آمده است:
«إ َّن ْاإلِمام وکر إلِرادةِ َّ
اللهِ ع َّز و جل»
ِ
ِ
بحار األنوار ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :جمعی از محققان ،ج  ،65ص
 ،905ح 08
امام خمینی تعبیری دارد که ،هم آن را در دعای سحر در چند جا آورده است و هم در «مصباح الهدایة» آورده است
و هم در «اسرار الصالة» آورده است .حدیث مشیت حدیثی تقریبا متواتر است؛ فرمود:
سها ُثمَّ خلق ْاأل ْشياء ِب ْ
«خلق َّ
الم ِ
شيئة ِبن ْف ِ
الل ُه ْالم ِ
شيئةِ »
الكافي (ط  -اإلسالمية) ،كلينى ،محمد بن يعقوب بن اسحاق ،ناشر :دار الكتب اإلسالمية ،ج ،8ص  ،888ح 0
خداوند تمام عالم هستی را با مشیت و اراده خ ود آفرید ،اما این اراده و مشیت خود را مستقیم آفرید .امام صادق
فرمود:
«نحن مشية هللا»
مستدرك سفينة البحار؛ المؤلف :العالمة آية هللا الشيخ علي النمازي؛ ج ،2ص  ،33باب القضاء والقدر
والمشية
ّ
شاید اگر مبالغه نکنم این دو مسئله را بیش از سی بار در فرمایشات امام خمینی آوردند .اگر شما شرح دعای
سحر:

« َّ
شی ِتک م ِ
شی ِتک ِبأمْ ضاها و کل م ِ
نم ِ
اضیة»
الل ُهمَّ ِإنی أ ْسأ ُلک مِ ْ
إقبال األعمال ،نویسنده :ابن طاووس ،علی بن موسی ،ج  ،8ص  ،90فصل فیما نذکره من ترتیب نافلة شهر
رمضان بعد العشاء اآلخرة و أدعیتها فی کل لیلة
امام در آنجا غوغا به پا کردند و آنچه دیگران نگفتند را بیان فرمودند و گفتند که مراد از «مشیة هللا» چیست.
همچنین در کتاب «مصباح الهدایة» صفحه  866از استادشان «مرحوم قمشهای» نقل میکنند:
َّ
«فالحقيقة المحمّ ديّ ة هي َّالتي َّ
وتجليها »
تجلت في صورة العالم والعالم من الذرّ ة إلى الدرّ ة ظهورها
مصباح الهداية الى الخالفة والوالية؛ مؤلف :حضرت امام خمينى ،مقدمه از :استاد سيد جالل الدين آشتيانى،
ناشر :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ،چاپ ششم ،ص 52
یعنی تمام عالم هستی ،آئینه تمام نمای سلسله جلیله محمدیین هست ،ال غیر! حال اقوال علما را می گویند که
تقاضا دارم این مطلب را از من یادگاری داشته باشید« .عالمه حلی» مینویسد:
«أن إرادة النبی موافقة إلرادة هللا تعالی»
ّ
الحق و کشف الصدق ،نویسنده :عالمه حلی ،حسن بن یوسف بن مطهر ،ص  ،888المطلب التاسع فی أن
نهج
إرادة النبی ص موافقة إلرادة هللا تعالی
«شیخ انصاری» مینویسد:

أن لإلمام علیه السالم سلطنة مطلقة علی الرعیة من قبل ّٰ
الله تعالی»
« ّ
کتاب المکاسب المحرمة و البیع و الخیارات ،نویسنده :دزفولی ،مرتضی بن محمد امین انصاری ،چ  ،9ص
 ،500باب االستدالل باإلجماع و العقل
هیچ قیدی هم ندارد .این سلطنت ،هم در عالم تکوین است و هم در عالم تشریع است« .صاحب کفایة» مینویسد:
«فإنهم وسائط نعمه وآالئه»
کفایة األصول ،نویسنده :اآلخوند الخراسانی ،ص  ،998فصل إنما الثابت بمقدمات دلیل االنسداد فی االحکام
هو حجیة الظن فیها
«شیخ محمد حسین اصفهانی» معروف به «کمپانی» مطلبی در این زمینه دارد« .مرحوم شاه آقا بزرگ تهرانی» در
مورد ایشان مینویسد :فهمیدن کلمات ایشان از کفایه عمیقتر و پیچیدهتر است .ایشان مینویسد:
«لهم الوالیة المعنویة و السلطنة الباطنیة علی جمیع األمور التکوینیة و التشریعیة»
ائمه اطهار والیت معنوی و سلطنت باطنی بر تمام امور تکوین و تشریع دارند.
حاشیة کتاب المکاسب ،نویسنده :اصفهانی ،محمد حسین کمپانی ،ج  ،6ص  ،923ح 992
آیا ایشان دیگر چیزی باقی گذاشت؟ والیت مداری به این معناست« .مرحوم نائینی» و «مرحوم میالنی» هم
مطالبی در این زمینه دارند .آیت هللا العظمی خوئی خیلی واضح با یک ادبیات عوامانه مینویسد:

«ال شبهة فی والیتهم علی المخلوق بأجمعهم»
شبههای نیست که ائمه اطهار بر تمام مخلوق والیت دارند.
ایشان نمیگوید بر انسان ،بلکه مینویسند بر جمیع مخلوقات والیت دارند.
« الشبهة في واليتهم على المخلوق باجمعهم كما يظهر من االخبار لكونهم واسطة في االيجاد وبهم الوجود ،و
هم السبب في الخلق ،إذ لوالهم لما خلق الناس كلهم وانما خلقوا الجلهم وبهم وجودهم وهم الواسطة في
افاضة ،بل لهم الوالية التكوينية لمادون الخالق »
مصباح الفقاهة من تقرير بحث االستاذ االكبر آية هللا العظمى الحاج السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
دامت افاضاته لمؤلفه الميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي ،المطبعة الحيدرية النجف  8920ه 8350م ،ج،2
ص 92
اگر این امام شناسی و والیت مداری است ،ما باید قدری در اعتقادات خود تجدید نظر کنیم .بعضی افراد در مورد
والیت تشریعی ادعا میکنند که آیا ائمه اطهار والیت تشریعی داشتند یا نداشتند!؟ آیا این باعث شرکت در وحی نمی
شود؟ با قطع وحی منافات ندارد!؟
این افراد اصال الفبای امامت را نفهمیدند .مقام معظم رهبری در خصوص ائمه اطهار تعبیری دارند و می گویند :ائمه
اطهار را شما یک انسان دویست و پنجاه ساله تصور کنید .یک مرتبه موقعیت اقتضا میکند که صلح کند و این امام
صلح میکند .یک مرتبه مقتضای امام قیام است .یک مرتبه مقتضای امام این است که در زندان باشد .یک مرتبه
مقتضای امام در مناظره کردن است.
امام یک وجودی است که با توجه به مقتضیات زمان از خود وظیفهای را ارائه میدهد .بنابراین ما در روایت داریم:

«أوَّ ُلنا مُ حمَّ د و آخِ رُ نا مُ حمَّ د و أوْ س ُطنا مُ حمَّ د و کلنا مُ حمَّ د»
بحار األنوار ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :جمعی از محققان ،ج  ،62ص ،2
ح8
عبارتی از امام خمینی وارد شده است که قدری پیچیده است .امام خمینی این روایت را ذیل حدیث رضوی آورده
است.
«فهم من قبل هللا مالّک التصرّ ف فی ک ّ
ل شئ»
ائمه اطهار از طرف خداوند در همه چیز تصرف دارند.
قرآن کریم میفرماید:
َّ
(الل ُه خال ُِق کل شیء)
خدا خالق همه چیز است.
سوره رعد ( :)89آیه 82
«مالّک التصرّ ف فی ک ّ
ل شئ» به این معناست که آنچه از ذهن من میگذرد هم« ،شیء» است .امام حتی در چیزی
که از ذهن من هم میگذرد ،مالک است!
حتما آقایان شنیدهاند که «احمد بن ابی نصر بزنطی» نقل میکند :خدمت امام رضا بودیم و سؤاالتی داشتیم.
همراهانم رفتم ،اما من وقتی میخواستم بروم شب شده بود .امام رضا فرمود :امشب مهمان ما باش و در منزل ما
بخواب.

من هم که دنبال چنین موقعیتی بودم ،پذیرفتم .حضرت به غالم خود دستور داد در اتاقی که هرشب خودم
میخوابم و در رختخواب اختصاصی من «احمد بن ابی نصر بزنطی» را بخوابانید.
حتما می دانید «احمد بن ابی نصر بزنطی» یکی از اجالء اصحاب امام رضا و امام جواد است .ایشان هم جزو
اصحاب اجماع و هم جزو مشایخ الثقات است .ایشان جزو کسانی است که در وثاقت او هیچ شک و شبههای
نیست.
اگر از دیگر راویان روایتی نقل شود باید بررسی کنیم ،اما اگر «احمد بن ابی نصر بزنطی» روایتی مرسل هم نقل کند
فقهای ما طبق روایت او فتوا میدهند.
«احمد بن ابی نصر بزنطی» میگوید :از خوشحالی در تاریکی شب در پوست خود نمیگنجیدم ،زیرا که خداوند
سعادت بزرگی نصیب من کرده است .در منزل امام زمان و در اتاق و رختخواب اختصاصی امام زمان خوابیدهام.
اصال خوابم نمیبرد و دائما از این پهلو به آن پهلو میغلتیدم که یک مرتبه امام رضا در را باز کردند و فرمودند :احمد!
خوابیدن در خانه امام شرافت نیست؛
(إ َّن أکرمکمْ عِ ْند َّ
اللهِ أ ْتقاکم)
ِ
گرامیترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست.
سوره حجرات ( :)03آیه 89
یک مرتبه دیدم امام از آنچه در اتاق تاریک در رختخواب از زاویه ذهن من هم گذشت ،بی خبر نیست و آمد تا به
من درسی بدهد.

لذا امام خمینی (ره) فرمود:
« فهم من قبل هللا مالّک التصرّ ف فی ک ّ
ل شئ ،وإن کانت األموال لصاحبها ،وهذه والیة عامّ ة ک ّلیة بالنسبة إلی
جمیع الموجودات»
کتاب البیع ،نویسنده :السید الخمینی ،ج  ،9ص  ،68باب حکم بیع األراضی المفتوحة عنوة
ایشان بحث دیگری دارند که خیلی طوالنی است .بنده تنها جملهای هم از آیت هللا العظمی خوئی بیاورم که در مورد
والیت تشریعی است.
فرمایش ایشان فصل الخطاب است ،زیرا ایشان کسی است که همگان او را قبول دارند و شاگردانشان امروز مراجع
معاصر ما هستند .ایشان مینویسند:
«وکونهم أولی بالتصرف فی أموال الناس ورقابهم ،بتطلیق زوجتهم وبیع أموالهم وغیر ذلک من التصرفات.
ویدل علی ذلک قوله تعالی :النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم ،فإن الظاهر من األولویة األولویة فی التصرف
وکونهم ولیا لهم فی ذلک ال بمعنی آخر ،وقوله تعالی :إنما ولیکم هللا ورسوله ،ومعنی األولی بالتصرف لیس
هو جواز تصرفهم بغیر األسباب المعدة لذلک ومباشرتهم علی غیر النسق الذی یباشر المالک علی هذا
النسق ،بل معناه کونهم أولی فی التصرف باألسباب المعینة ومباشرتهم باألسباب آلتی یباشر بها المالک ،بأن
یطلق اإلمام زوجة شخص ثم یزوجها بعقد النکاح إما لنفسه أو لغیره»
والیت تشریعی این است و آن والیت تکوینی است .والیت مداری به این معناست .نظر امام خمینی در شخص
«فقیه» هم همین است که همان والیتی که امام به صورت مطلق مخصوصا در حوزه تشریع دارد ،تمام آن والیات،
برای فقیه هم ثابت است بدون کوچکترین اشکال.

همانطور که امام «یطلق اإلمام زوجة شخص ثم یزوجها بعقد النکاح إما لنفسه أو لغیره» فقیه هم اینچنین است.
ایشان در ادامه مینویسد:
«هذا ثابت بالروایات المتواترة»
مصباح الفقاهة ،نویسنده :السید الخوئی ،ج  ،9ص  ،600باب  - 0فی والیتهم (علیهم السالم) التشریعیة
دیگر گمانم کفایت میکند  .در خانه اگر کس است ،یک حرف بس است! من از عزیزان تقاضا دارم در این زمینه
مطالعه بیشتری داشته باشند و قدری بیشتر نسبت به کتاب «مصباح الهدایة» و «شرح دعای سحر» مباحثه کنند.
بنده اگر بگویم «شرح دعای سحر» اثر امام خمینی را هفتاد بار مطالعه کردم ،مبالغه نکردم .بنده به گمانم بعضی از
قسمتهای «اسرار الصالة» اثر امام خمینی را بیش از پانصد بار مطالعه کردم.
بنده قبل از نماز وقتی دو یا سه صفحه از «پرواز در ملکوت» اثر امام خمینی که با شرح آقای «فهری» است مطالعه
میکنم ،چند روز نمازم روح دیگری پیدا میکند.
ما روی ارادتی که به این بزرگوار داشتیم ،وقتی فرمایشات امام را مطالعه میکنم خدا را شاهد میگیرم و قسم به
حضرت صدیقه طاهره احساس میکنم امام خمینی اینجا نشسته و مباشرتا با من صحبت میکنند.
چیزی که امام را امام کرد و این همه اثرات وجودی در حوزه تشریع که اسالم را در دنیا معرفی کرد و از غربت
درآورد ،بینش سیاسی امام نبود؛ بلکه بینش والیی امام و اعتقادات والیی بود که امام خمینی نسبت به اهلبیت
(علیهم السالم) داشت.

روزی آیت هللا خزعلی در منزل ما خوابیده بود و در پایین پا عکس امام بود .ایشان عکس امام را برداشتند ،در طرف
دیگر گذاشتند و گفتند :من خجالت میکشم پایم را به طرف عکس امام دراز کنم.
ایشان از خواب بیدار شد و دیدم که چشم هایش اشک آلود است .گفت :من اآلن امام را در خواب دیدم در حالی
که دعا میکند و گریه میکند و می گوید :الهی بفاطمة الزهراء!
امام خمینی اوال از من تشکر کردند که پایم را به طرف عکس ایشان دراز نکردم و سپس این رمز را به من دادند که
رمز موفقیت ،توسل به حضرت فاطمه زهراست .اگر میخواهید موفق شوید ،به حضرت فاطمه زهرا متوسل شوید.
صلواتی ختم بفرمایید.
والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

