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موضوع :ناگفته هایی از واقعه عظیم غدیرخم
مجتمع آموزش عالی بنت الهدی
فهرست مطالب این برنامه:
حقیقت واقعه غدیر ،از نگاه مقام معظم رهبری
ما در رابطه با واقعه «غدیر» ،نیاز به «هشام بن حکم» ها داریم!
«حدیث غدیر» یا «خطبه غدیر»!؟
درس ها و پیامهایی از خطبه غدیر
من از همه عزیزان تقاضا میکنم این کتاب را مطالعه کنند!
اعالن خطر جدی پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه و آله) در غدیرخم
خدمتی ماندگار از «احمد بن حنبل» در حق امیرالمؤمنین (سالم اهلل علیه)
یک سؤال مهم و حیاتی از برادران اهل سنت!
معجزه اهلبیت (علیهم السالم) در ماندگاری عجیب ُتراث شیعه!
تبلور نام و یاد حضرت مهدی (سالم اهلل علیه) در خطبه غدیرخم
استدالل و عنایت خاص حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) به حدیث غدیر
این سه روایت جالب را باید مثل حمد و سوره حفظ کرد!

سؤاالت حاضرین در جلسه
این دلیل روشنی است از کنار گذاشتن اهلبیت پیامبر (علیهم السالم)
چرا پیامبر اکرم والیت امام علی (سالم اهلل علیه) را هنگام حج بیان نکرد؟
گوشه ای از جایگاه حقیقی مقام امام از دیدگاه روایات و بزرگان شیعه!
آیت اهلل حسینی قزوینی:
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم بسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدهلل والصالة
علی رسول اهلل وعلی آله آل اهلل السیما علی موالنا بقیة اهلل واللعن الدائم علی اعدائهم اعداء اهلل إلی یوم لقاء
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ایام دهه والیت و فرا رسیدن ایام غدیرخم و تکمیل دین و اتمام نعمت و اعالم اتمام رسالت رسول نبی مکرم
و والیت امیرالمؤمنین را به پیشگاه مقدس موالیمان بقیة اهلل االعظم (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) و همه
عالقمندان اهل بیت عصمت و طهارت و شما گرامیان حاضر در همایش و همه عزیزان که از طریق فضای
مجازی بیننده و شنونده برنامه هستند تبریک و تهنیت عرض میکنم.
خدا را به آبروی امیرالمؤمنین قسم میدهم عیدی ما را فرج موفور السرور موالیمان حضرت ولی عصر (ارواحنا
لتراب مقدمه الفداء) قرار بدهد .ان شاء اهلل
موضوع بحث ما ،غدیر است .البته دوستان بزرگواری کردند چند عنوانی را مانند «غدیر در منابع اهلسنت»،
«رابطه غدیر و مهدویت» و «غدیر و عاشورا» پیشنهاد کردهاند .اینها نیاز است حداقلش هشت جلسه یک
ساعت و نیم تا دو ساعت بحث بشود.
حاال ما به صورت فهرست وار نکاتی را خدمت عزیزان عرض میکنیم تا ران ملخی به پیشگاه سلیمان عالم
هستی ،حضرت بقیة اهلل االعظم باشد .آن بزرگواری که:
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بحار األنوارالجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار (ط  -بيروت)؛ نویسنده :مجلسى ،محمد باقر بن محمد
تقى ،ناشر :دار إحياء التراث العربي ،محقق /مصحح :جمعی از محققان ،ج ،91ص37
حقیقت واقعه غدیر ،از نگاه مقام معظم رهبری
در رابطه با غدیر اجازه بدهید ابتدا چند نکته از فرمایشات مقام معظم رهبری را اشاره کنم ،شاید برای
برنامههای ما در طول سال رهگشا باشد.
«معظم له» در  0731 /00 /00تعبیری داشتند که در سایت « »khamenei.irآمده که میفرماید:
حقیقی خودش درک میکرد و تحویل میگرفت
«اگر آن روز امّ ت اسالمی ،نصب پیغمبر را درست و با معنای
ِ
و دنبال علیبنابیطالب (علیهالسالم) راه میافتاد و این تربیت نبوی استمرار پیدا میکرد و بعد از
الهی
امیرالمؤمنین هم انسانهای معصوم و بدون خطا ،نسلهای بشری را مثل خودِ پیغمبر ،پیدرپی زیر تربیت
ِ
خویش قرار میدادند ،بشریت بسیار زود به آن نقطهای میرسید که هنوز به آن نقطه نرسیده است».
یعنی رسیدن به نقطه خلیفة الهی ،رسیدن به مرتبهای که:
رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند
بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت.
یا به قول «مولوی»:
بار دیگر از ملک پران شوم
آنچه اندر وهم ناید آن شوم
میتوانست بشر به یک مرحلهای برسد ،که مالئکه مقرب آرزوی رسیدن به آن مقام را داشته باشند ،این یک
نکته.

ما در رابطه با واقعه «غدیر» ،نیاز به «هشام بن حکم» ها داریم!
نکته دیگر که خیلی مهم است و به نظرم برای همه عزیزان ما باید نقطه آغازی باشد ،برای مسؤلین این مرکز
و همه عزیزانی که در سراسر جهان این برنامه را میبینند این پیام را درک کرده باشند.
مقام معظم رهبری میفرماید کار در موضوع غدیر باید پیوسته و دائم باشد .اینکه ما در طول سال و ایام
غدیر و دهه والیت و امامت یک چند تا همایش و سیمناری بگیریم ،اینها مشکلی را حل نمیکندُ .اس و
اساس دین ،بحث غدیر است .لذا ایشان میفرماید" :در مورد غدیر باید متخصص تربیت کرد".
در رابطه با غدیر ما نیاز به «هشام بن حکم» داریم که در بحث و جدل و مناظره با مخالفین افتخار میآفریند
به طوری که آقا امام صادق (سالم اهلل علیه) میفرماید:
« ِم ْث ُل َ
ك َف ْل ُي َك ِّل ِم ال َّناس»
«هشام» مانند تو باید بیاید با این مردم در امر والیت و امامت مناظره و بحث کند.
الكافي (ط  -اإلسالمية) ،نویسنده :كلينى ،محمد بن يعقوب بن اسحاق ،محقق /مصحح :غفارى على
َاب ِاال ْ
ار ِإ َلى ْال ُحجَّ ة،
اكبر و آخوندى ،محمد ،ناشر :دار الكتب االسالمیة ،ج ،0ص 172و  ،037ب ُ
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ببینید در آن محفلی که در «منا» در همین ایام بوده ،مرد شامی میآید با امام صادق (سالم اهلل علیه) مناظره
کند ،و امام را مغلوب کند و خبر پیروزیش را ببرد در منطقه شامات نقل کند.
«یونس بن یعقوب» مالزم با حضرت است و در خیمه حضرت بوده و به کارهای حضرت میرسیده ،حضرت
میفرماید« :یونس»! برو بیرون ببین از این بچه های ما کسانی که علم کالم بلدند و در علم مناظره وارد
هستند ،اینها را جمع کن اینجا بیاور.

ما االن در حوزه آنچه که جایش خالی است «هشام»ها« ،مؤمن الطاق»ها و «قیس ماصر»ها است .و گرنه
ما الحمدهلل «زراره» زیاد داریم ،کسانی که در فقه و اصول الحمدهلل قلهها را طی کردهاند ،بیش از مورد نیاز
ما است.
«یونس بن یعقوب» میگوید :من بیرون رفتم «قیس ماصر» شاگرد امام سجاد را در علم کالم و مناظره آوردم،
«هشام بن سالم» را آوردم« ،ابان ابن تغلب» را آوردم« ،مؤمن الطاق» را آوردم؛ ولی دیدم امام صادق هنوز
دلش آرام نشد.
امام (سالم اهلل علیه) از این پنجرهای که در داخل خیمه است بیرون را نگاه میکند ،یک وقت دیدیم از دور
یک سوار دارد میآید ،امام صادق وقتی چشمش به آن سوار افتاد ،گل از گلش شکفت و فرمود:
« ِه َ
ب الْ َكعْ َبة»
شام وَ َر ِّ
«هشام» هنوز چهارده ،پانزده سالش تمام نشده بود و موی صورتش در نیامده بود ،وقتی میآید همه پیر
مردها مانند «زراره»« ،ابان بن تغلب»« ،حمران بن اعین» آنجا نشستند ،شخصیتهای برجسته جهان
اسالم آنجا نشستهاند.
امام صادق کنار و بغل خودش جا باز میکند و میفرماید« :هشام» بیا اینجا! شما ببینید امام صادق (سالم
اهلل علیه) چه تعبیری دارد ،شما تمام مقامهای دنیا را در یک کفه بگذارید ،تمام موقعیتها را در یک کفه
بگذارید ،این عبارت امام صادق را در یک کفه بگذارید ،ببینید اصال قابل مقایسه است؟ فرمود:
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«هشام» یک بچه چهارده ،پانزده ساله است .امروز آقا امام زمان (سالم اهلل علیه) از ما هشامها میخواهد،
از ما سودهها میخواهد که با زبان و بیان زیبا و متقن و مؤدب از کیان والیت دفاع کند و این شبهاتی که به
تعبیر «شهید مطهری» مثل سیل سرازیر است به این شبهات جواب بدهد.
این شبهاتی که دارد جوانهای ما را درو میکند و به تعبیر «مقام معظم رهبری»" :فضای مجازی قتلگاه
جوانها شده است ".و لذا «مقام معظم رهبری» میفرماید" :در مورد غدیر باید متخصص تربیت کرد"
یک تعبیری امام صادق (سالم اهلل علیه) نسبت به «محمد طیار» دارد که در فن مناظره در عصر امام باقر
(سالم اهلل علیه) یکه تاز میدان بود .حضرت می فرماید:
«ان أبا جعفر (عليه السالم) كان يباهي بالطيار»
امام باقر به وجود «محمد طیار» افتخار و مباهات میکرد.
رجال العالمة الحلي؛ نويسنده :عالمه حلى ،حسن بن يوسف ،تاريخ وفات مؤلف 307 :ق ،محقق /
مصحح :ندارد ،ناشر :دار الذخائر ،نجف اشرف 0000:ق ،ص052
امام معصوم و حجة اهلل البالغه ،مباهات و افتخار میکند! آیا ما به یک مرحلهای رسیدیم که احساس کنیم
آقا امام زمان ،حضرت بقیة اهلل االعظم به وجود ما افتخار کند!؟ آیا ما پیش وجدان خودمان این اندازه آرامش
داریم که نسبت به رسالتی که امروز از طرف حضرت ولی عصر (اروحنا لتراب مقدمه الفداء) محول شده به
نحو احسن انجام داده باشیم!؟
من پیرامون فرمایش «مقام معظم رهبری» در مورد غدیر ،مطالب زیادی دارم ،شاید اگر سه جلسه ،چهار
جلسه هم باشد تکهها و پیامهای زیبایی از این مرد بزرگ و از این سالله امیرالمؤمنین در رابطه با غدیر است
که متأسفانه حوزههای علمیه ما ،این پیامها را – شاید درک بنده است و دارم اشتباه میکنم -خوب درک
نکرده است.

به نظرم جوانهای ما این پیامها را خوب نگرفتهاند .امیدواریم که ان شاء اهلل این مرکز بتواند این پیامها را
که پیام والیت و پیام امام زمان از زبان این مرد الهی است درک کند.
من معموال از این مسائل نمیگویم ،اصال بنا هم ندارم؛ ولی ناگزیر هستم که بگویم یکی از کسانی که من به
ایشان اعتماد دارم و حتی خود «مقام معظم رهبری» اعتماد دارند ،می گفت« :مرحوم سردار سلیمانی» یک
هفته قبل از شهادتشان با این مرد بزرگ خداحافظی کرد و ایشان خبر شهادتش را به سردار داده بود.
عرض کردم من اعتمادم به او خیلی باالست .او میگوید ما در یکی از شبها در خدمت حضرت ولی عصر
دیدیم حضرت دعا میکند" :خدایا این سیدنا العزیز!" گفت :ما خیلی مراقب بودیم که این کلمه «سیدنا
العزیز» چیست .بعد میگوید :شنیدیم که حضرت فرمود" :این سیدنا العزیز ،سید علی خامنهای را موفق بدار!"
عرض کردم من معموال بنا ندارم از این حرفها بزنم .شاید هم از این حرفها در طول این پنجاه ،شصت
سال ،کسی از من نشنیده است؛ ولی چون قطع دارم و الزم هم میدانم با توجه به این قضایایی که امروز
پیش آمده و بعضیها نسبت به ایشان کم مهری و بی توجهی میکنند و دستورات ایشان خوب دقت
نمیشود ،مجبور شدم این تعبیر را بیان کنم.
و این قضیه به قدری برای من یقینی است که وحدانیت خدا برای من یقینی است ،آنچنان که وجود حضرت
ولی عصر برای من یقینی است ،این عبارت حضرت ،اینچنین برای من یقینی است.
«حدیث غدیر» یا «خطبه غدیر»!؟
بحث دومی که الزم میدانم مطرح کنم و اعالم کردم موضوع «حدیث غدیر در منابع اهلسنت» است.
اوال این نکته را عزیزان دقت کنند در تمام منابع اهلسنت؛ حتی در خود «صحیح مسلم» مسئله غدیر آمده
است .البته «بخاری» در کتاب «صحیح» خودش اصال غدیر را مطرح نکرده؛ با اینکه ایشان میگوید من هر
حدیثی که نوشتم دو رکعت نماز خواندم و استخاره کردم .ظاهرا از نظر آقای «محمد بن اسماعیل بخاری»
حدیث غدیر مهم نبوده است!!

در منابع اهلسنت همه آوردهاند« .صحیح مسلم» آورده« ،سنن ابن ماجه» آورده« ،سنن نسائی»« ،سنن
ابی داود»« ،احمد ابن حنبل» و دیگران آوردهاند که رسول اکرم بین نماز ظهر و عصر که حداقل یک ساعت
و نیم تا دو ساعت فاصله است ،خطبهای خواند و چیزی نماند که در این خطبه بیان نکرده باشد.
فرمود:
«من كنت مواله فعلي مواله»
این عبارت «من کنت مواله فعلی مواله» مال دو سه ثانیه است ،این که بین نماز ظهر و عصر پیغمبر خطبه
خوانده «وما من شئ من امر الدین و الدنیا» را بیان کرده است چه گفته است!؟
من با توجه به این که نود درصد از عمرم را در این مباحث و در منابع اهلسنت گذراندم ،خیلی جستجو کردم
که ببینم خطبهای که پیغمبر اکرم یک ساعت و نیم تا دو ساعت خوانده را چه کسی کامل نقل کرده است.
این خطبه حداقلش پنجاه صفحه ،صد صفحه باید باشد .عبارت «من کنت مواله فعلی مواله» خطبه نیست
حدیث است .بین «خطبه» و «حدیث» فرق است .خطبه یعنی سخنرانی .االن بنده اینجا یک ساعت
سخنرانی میکنم شما پیاده کنید حداقل این یک ساعت چهل صفحه ،پنجاه صفحه میشود.
من تمام کتابها را زیر و رو کردم ،تا در کتاب «معجم کبیر طبرانی» متوفای  772یعنی قرن چهارم هجری در
جلد  7صفحه  082دیدم ایشان یک خطبهای حدود دو صفحه و یا یک صفحه و نیم مطرح کرده است.
یعنی مفصلترین مطلبی که من در رابطه با غدیر در کتب اهلسنت دیدم همین عبارت آقای «طبرانی»
متوفای  772است .آدرسش هم در ذهن مبارک تان باشد؛ جلد  7صفحه  ،082که من به آن اشاره میکنم.
در کتب شیعه هم «مرحوم شیخ صدوق» در کتاب «خصال» دارد« ،مرحوم طبرسی» در کتاب «احتجاج» دارد
که حدود پنجاه تا هفتاد صفحه است .حاال من کاری به آنها ندارم.
عرض کردم خطبه غدیر در منابع اهلسنت در کتاب «معجم کبیر» اثر «طبرانی» آمده و اگر برای حفظ این
خطبه با یک شرح مختصر مسابقه گذاشته بشود خوب است.

گرچه خیلی مفصل نیست ،یک صفحه و نیم تا دو صفحه بیشتر نیست؛ ولی آنچه که امروز ما باید از غدیر
پیام بگیریم ،این است که غدیر خطبه است.
من معتقدم که این خطبه در منابع اهلسنت که میگوییم اوال برای عزیزان اهلسنت حجت است .جوانهای
اهلسنت دنبال معارف میگردند ،یک انسانی را ما به مسیر حق هدایت کنیم به تعبیر قرآن کریم:
َ
ن أَ ْح َ
اس َج ِم ً
يعا)
ياها َف َكأَنَّمَ ا أ ْحيا ال َّن َ
(وَ مَ ْ
هر کس ،انساني را از مرگ رهايي بخشد ،چنان است که گويي همه مردم را زنده کرده است.
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درس ها و پیامهایی از خطبه غدیر
در این خطبه چند تا نکته است .عزیزان خوب دقت کنند یکی اینکه فرمود:
ُ َ
َ
ن أدعي»
ُوش
كأ ْ
«وَ ِإ ِّني الظن أ ِّني ي ِ
من روزهای آخر عمرم را طی میکنم.
چرا این را رسول اکرم مطرح میکند و چه پیامی دارد!؟ معموال بزرگان در روزهای آخر عمرشان اساسیترین
وصیتشان را مطرح میکنند .چون اگر کسی در دوران جوانی یا ده سال قبل از رحلتش وصیت کرده ،بعد
وراث به اختالف میافتند ،یکی میگوید تجدید نظر کرده و از این وصیت برگشتهف نقض شده و چه شده و
چه نشده.
اما وصیتهای آخر عمر برای همه حجت است .لذا نبی مکرم میفرماید:
ُ َ
َ
ُ
يب»
«وَ ِإ ِّني الظن أ ِّني يُو ِش
ن أدعي َفأ ِج َ
كأ ْ
دارم میبینم پیک اجل نزدیک است ،و به ندای حق میخواهم لبیک بگویم!

نکته دوم که خیلی نکته عجیبی است تقاضا دارم عزیزانمان اینجاها را خوب دقت کنند که جان کالم غدیر
و روح غدیر اینجا است که فرمود:
َ
ش َه ُدونَ ان ال إلَ َه إال َّ
س َت ْ
الل ُه»
«ألَ ْي َ
ِ ِ
آیا شهادت بر وحدانیت خدا نمیدهید؟
این چه سوالی است که رسول اکرم میپرسد ،مگر مردم طبق فرمایش رسول اکرم االن از حجة الوداع بر
نمیگردند!؟ مگر همینها در رکاب نبی مکرم «لبیک اللهم لبیک ،لبیک ال شریک لبیک» نگفتند؟ و در «منا و
عرفات» ندای توحید سر ندادند ،در کنار خانه خدا در طواف ندای توحید سر ندادند!؟
این چیست که میفرماید:
َ
ش َه ُدونَ ان ال إلَ َه إال َّ
س َت ْ
الل ُه»
«ألَ ْي َ
ِ ِ
آیا شما شهادت به وحدانیت خدا نمیدهید؟
َ
«وَ أنَّ مُ َحمَّ ًدا َع ْب ُد ُه وَ َر ُسولُ ُه»
آیا شهادت به رسالت من نمیدهید؟
این مطلب از کتاب شیعه نیست« .طبرانی» سه تا کتاب دارد« :معجم کبیر»« ،معجم صغیر» و «معجم اوسط»
و معروف است تمام روایات «معجم کبیر» معتبر است و سندا هم این روایت کامال اعتبارش قطعی است.
فرمود :آیا شهادت به رسالت من نمیدهید!؟ باز این سوال خیلی عجیب است کسی سوال کند یا رسول اهلل
اگر ما شهادت به رسالت تو نمیدادیم در طول این بیست و دو سه سال این همه فداکاری ،این همه هجرت
و این همه جانبازی و این همه شهید و در این حج به تعبیر «سبط این جوزی» صد و بیست چهار هزار نفر
در رکاب تو نبودیم!
فرمود:

َ
َ
ت َحق وَ أَنَّ الْ َبعْ َ
«وَ أَنَّ َج َّن َت ُه َحق وَ َنا َر ُه َحق وَ أَنَّ الْمَ وْ َ
الس َ
ْب فيها وَ أنَّ
ت َحق وَ أنَّ َّ
ث بَعْ َد الْمَ وْ ِ
اع َة آت َِية ال َري َ
َّ
ُْ
ُ
ور»
الل َه َي ْب َعث من في الق ُب ِ
آیا شهادت نمیدهید که قیامت ،بهشت ،جهنم و سوال نکیر و منکر حق است؟
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سوال سوم :اگر مردم شهادت به بهشت جهنم و آتش و قیامت نمیدادند این همه فداکاری و جانبازی
نمیکردند ،این همه شهید نمیدادند .این سه تا سوال برای چیست!؟
جالب است اگر اشتباه نکنم از امام «قرطبی» متوفای  730است ،در تفسیر ایشان یک نکته ظریفی است.
ایشان میگوید :پیامبر اکرم نمیخواهد از تمام اصول دین اعتراف بگیرد ،آمده از سه تا مسئله اساسی که
محور رسالت و محور قیامت به دور آن میچرخد ،دارد اعتراف میگیرد.
مثال عدل الهی را سوال نکرد ،نفرمود« :الستم تشهدون ان اهلل عادل»!؟ پیام این سه تا سوال چیست؟
حضرت میخواهد بگوید همانگونهای که بحث وحدانیت حق ،از اصول است ،رسالت من ،از اصول است،
اعتقاد به قیامت ،از اصول است این مطلبی را که میخواهم بگویم ،این هم از این قبیل است؛ نه از قبیل
نماز ،روزه ،حج و زکات است .فرمود:
َ
َ
« ُثمَّ قال َأي َُّها الناس إنَّ َّ
ن كنت مَ وْ ال ُه َف َه َذا
ِين وأنا أوْ لَى ِب ِهمْ من أ ْن ُف ِ
ي وأنا مولى الْمُ ْؤ ِمن َ
س ِهمْ َفمَ ْ
الل َه مَ وْ ال َ
ِ
َّ
ال من وَ اال ُه وَ َعا ِد من َع َ
ادا ُه»
مَ وْ ال ُه يَعْ نِي َع ِل ًّيا الل ُهمَّ وَ ِ
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دیگر تیر نهایی را نبی مکرم میزند .شما ببینید تمام قرآن را مطالعه کنید باالترین مقامی که برای نبی مکرم
بیان شده آیه  7سوره احزاب است.
َ
َ
س ِهمْ )
ن أ ْن ُف ِ
(ال َّن ِبي أوْ لَى ِبالْمُ ْؤ ِمن َ
ِين ِم ْ
پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است
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نبی مکرم والیتش بر مؤمنین از خود مؤمنین باالتر است .شما «تفسیر بیضاوی»« ،تفسیر کشاف» و «تفسیر
فخر راری» را ببینید .همه شان اذعان دارند که والیت پیغمبر در امور دینی ،دنیوی و اخروی از والیت خود
مؤمنین بر خودشان باالتر است.
بزرگان ما هم همینطوری هستند« .مرحوم شیخ طوسی» در «تبیان» همین را دارد« .مجمع البیان» همین
را دارد« .مرحوم عالمه طباطبایی» همین را دارد« .مرحوم سید خویی» (رضوان اهلل تعالی علیه) که کوالک
کرده است .ایشان میگوید:
« 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 اهلل العظمى الحاج السيد أبو القاسم الموسوي
الخوئي دامت افاضاته لمؤلفه الميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي ،المطبعة الحيدرية النجف 0730
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در والیت تشریعی هم آقای «خویی» میفرماید" :امام و پیغمبر میتواند خانه کسی را بدون اجازه و بدون
رضایت او بفروشد یا خودش تصرف کند ،همسر کسی را طالق بدهد و به عقد دیگری در بیاورد و یا به عقد
خودش در بیاورد ،بدون اینکه از همسر او اجازه بگیرد ".والیت یعنی این!

«حضرت امام» هم در کتاب «مصباح الهدایه والوالیة» در صفحه  02چاپ جدید میفرماید " :ائمه (علیهم
السالم) مالک طلق ما سوی اهلل هستند و سلطنت مطلقه بر کل ما سوی اهلل دارند و اسم اعظم الهی تابع
والیت مطلقه است" و بعد از قول «مرحوم شیخ محمدرضا قمشهای» استادش نقل میکند:
َّ
َّ
وتجليها»
تجلت في صورة العالم والعالم من الذ ّرة إلى الد ّرة ظهورها
«فالحقيقة المحمّ ديّة هي الَّتي
مصباح الهداية إلى الخالفة والوالية؛ مؤلف :امام خمينى -تهران :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى،
ص53
«مرحوم شیخ محمد رضا کمپانی اصفهانی» تعبیری در «حاشیهای بر مکاسب» جلد  ،0صفحه  731دارد که
میفرماید:
«واألئمة ( عليهم السالم ) لهم الوالية المعنوية والسلطنة الباطنية على جميع األمور التكوينية
والتشريعية»
حاشية كتاب المكاسب؛ تأليف :الشيخ محمد حسين األصفهاني ،تحقيق :الشيخ عباس محمد آل
سباع ،الطبعة :األولى  0008 /ه ق ،الناشر :أنوار الهدى ،المطبعة  :علمية ،ج  ،0ص 731
امام شناسی یعنی چه؟ حاال بعضی از بزرگان ما ،بعضی از طلبهها و فضالی ما در رابطه با امام میگویند :بله
امام هم مثل یکی از این آقایان مجتهدین یک اطالعاتی در احکام داشت و تفسیر قرآن بلد بود ،حدیث بیان
میکرد و ...این معرفت به درد نمیخورد!!
یکی از مشکالت اساسی ما این است که ما در مسئله معرفت امام مشکل داریم ،من توصیه میکنم مخصوصا
آنهایی که یک مقداری فلسفه خواندهاند ،حداقل «بدایة الحکمه» را خواندهاند ،کتاب «مصباح الهدایة» امام
را استاد پیدا کنند و درس بگیرند.
من عرض کردم نود درصد عمرم را در این بحث گذراندم ،واهلل العلی االعلی کتابی مثل «مصباح الهدایة» در
رابطه با مقام نورانی اهلبیت و ائمه (علیهم السالم) در این چهارده قرن نوشته نشده است.

البته عبارا ت خیلی سنگین است؛ حتی خود امام فرموده کسی که فلسفه و عرفان نخوانده من راضی نیستم
کتاب من را بخواند .جناب آقای «فهری» این کتاب را ترجمه کرده ولی ترجمه ایشان باز احتیاج به ترجمه
دارد ،نه ترجمه بلکه نیاز به یک شرحی دارد.
در هر صورت...
رسول اکرم بعد از آنکه سه تا اعتراف گرفت ،اعتراف به وحدانیت خدا ،اعتراف به رسالت نبی مکرم و اعتراف
به معاد ،بحث والیت خودش را مطرح کرد و بالفاصله بعد از آن فرمود:
َ
َ
«أَي َُّها الناس إنَّ َّ
ن كنت مَ وْ ال ُه َف َه َذا مَ وْ ال ُه
ِين وأنا أوْ لَى ِب ِهمْ من أ ْن ُف ِ
ي وأنا مولى الْمُ ْؤ ِمن َ
س ِهمْ َفمَ ْ
الل َه مَ وْ ال َ
ِ
َّ
ال من وَ اال ُه وَ َعا ِد من َع َ
ادا ُه»
يَعْ نِي َع ِل ًّيا الل ُهمَّ وَ ِ
به هركس من واليت مطلقه دارم ،علی ابن ابیطالب هم بر او والیت مطلقه دارد.
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در رابطه با بحث «غدیر در منابع اهلسنت» همین تعبیری که از آقای «طبرانی» عرض کردم برای ما کفایت
میکند.
نکته دیگری که مطرح هست و در حقیقت مرتبط به بحث ما است و دوستان مطرح کردهاند« ،رابطه غدیر
و وحدت امت اسالمی» هست.
همین خطبهای که آقای «طبرانی» در کتاب «معجم الکبیر» جلد  7صفحه  082نقل میکند در ذیلش دو تا
نکته اساسی دارد .دو تا نکته خیلی حساس ،و یا دو تا اعالم خطر اساسی .یک اینکه فرمود:
ُ
ي الْ َحوْ َ
ض»
وار ُد َ
ون َع َل َّ
«وَ ِإنَّكمْ ِ

پیغمبر دارد خطبه غدیر میخواند ،امیرالمؤمنین را برای والیت مطرح میکند ،والیت علی را در ردیف توحید
و نبوت مطرح میکند ،والیت علی را برگرفته از والیت خودش مطرح میکند .حدیث حوض در اینجا چه کار
میکند!؟
من از همه عزیزان تقاضا میکنم این کتاب را مطالعه کنند!
عزیزانی که در جریان هستند می دانند که یکی از احادیثی که بزرگان اهلسنت را به چالش کشیده « -امام
مالک» میگوید دو تا روایت است که ای کاش این دو تا روایت را علمای ما مطرح نکرده بودند و اینها برای
ما دردسر درست کرده است ،یکی از آن دو روایت ،حدیث قرطاس است و دیگری حدیث حوض است  -و تا
به حال هیچکدامشان نتوانستند از اشکاالتی که بر این دو تا حدیث وارد است جواب بدهند.
«ابن حجر عسقالنی» از استوانههای علمی اهلسنت است .به قولی آقایان اهلسنت ،عیال سفره این چهار
نفر «ذهبی ،مذی ،عراقی و ابن حجر» هستند.
«ابن حجر» خودش را به در و دیوار میزند ،آسمان و ریسمان را به هم میپیوندد که بتواند از «حدیث
حوض» جواب بدهد ولی نمیتواند.
ما در مناظرهای که در «مکه» با آقای «پورفسور غامدی» داشتیم و این مناظره در کتاب «قصة الحوار الهادئ»
مفصل آمده است؛ ایشان هم در جلسه حضوری و هم در مکاتبات ،نتوانست هیچ جوابی بدهد.
شما مالحظه کنید نامههایی که ایشان در رابطه با حدیث حوض نوشته و جوابی که ما دادیم ،وقتی کتاب
ما منتشر شد این بنده خدا از غصه دق کرد و مُ رد و نتوانست تحمل کند!!
من از همه عزیزان تقاضا میکنم کتاب را مطالعه کنند ،فایل پی دی اف کتاب «قصة الحوار الحادئ» روی
سایت ولی عصر هم موجود است .این کتاب محصول عمر من است که هم شامل مناظره است و هم مکاتبه
است.

رسول اکرم در غدیرخم میآید بحث حوض را مطرح میکند ،حدیث حوض چیست؟ «بخاری» حدود هفده،
هیجده روایت در این زمینه میآورد« .مسلم» هم همینطور که پیغمبر میفرماید" :در قیامت اصحاب من
کنار حوض میآیند" «صحیح بخاری» جلد  3صفحه  023حدیث شماره .7583
ما پنجاه ،شصت روایت داریم که اینها در حقیقت ُاس اساس بحث ما در مناظرات است ،اینها را باید با
جلد و صفحه ،مثل حمد و سوره حفظ کنیم .اینها شاه کلید خیلی از مباحث هستند که بعضیها که یک
مقداری مقاومت میکنند و حاضر نیستند به سادگی حق را بپذیرند ،این شاه کلیدها قفل تعصب را باز میکند
و پرده تعصب را کنار میزند.
رسول اکرم فرمود" :عدهای از اصحاب من کنار حوض میآیند و اینها را از حوض کنار میزنند".
َ
ْن»
«قلت أي َ
اینها را کجا دارید میبرید؟
ار واهلل»
«قال إلى ال َّن ِ
به خدا قسم اینها را داریم به طرف آتش جهنم میبریم!
«قلت ما َشأْ ُن ُهمْ »
اصحاب من چه کار کردند؟
َ
«قال ِإنَّ ُهمْ ا ْر َت ُّدوا بَعْ َد َ
َار ِهمْ القهقري»
ك على أ ْدب ِ
اینها بعد از تو به گمراهی قهقرایی جاهلیت برگشتند.
بعد جالب است ادامه همین روایتی که عرض کردم دارد که:
«فال أُ َرا ُه ي ْ
ل َ
ص منهم إال ِم ْث ُ
همَ ِل ال َّن َع ِم»
َخ ُل ُ

از اصحاب من در قیامت ،از آتش جهنم جز تعداد اندکی نجات پیدا نمیکنند!
الجامع الصحيح المختصر؛ اسم المؤلف :محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي الوفاة057 :
 ،دار النشر :دار ابن كثير  ,اليمامة  -بيروت  ،0183 - 0023 -الطبعة :الثالثة ،تحقيق :د .مصطفى ديب
البغا ،ج  ،5ص  ،0023ح7005
رسول اکرم وقتی میآید میگوید:
اب َّ
َّ َ َ
ُ
َ
ي الْ َحوْ َ
الل ِه وَ ِع ْت َرتِي أَ ْ
ه َ
ض»
ن ِك َت َ
ن ي َْف َت ِر َقا َح َّتى ي َِر َدا َع َل َّ
ل بَ ْيتِي  ...وَ ِإنَّ ُهمَ ا لَ ْ
« ِإ ِّني ت ِ
ارك فِيكمُ الثقل ْي ِ
الطبقات الكبرى ،اسم المؤلف :محمد بن سعد بن منيع أبو عبداهلل البصري الزهري ،دار النشر :دار صادر
 بيروت ،ج ،0ص 010شما اهلبیت را رها کردید و سراغ صحابه رفتید؛ البته ما نسبت به صحابه هرگونه اهانت و جسارت را خالف
بین میدانیم و حرام مطلق میدانیم ،ولی حقایق را آنگونه که هست  -نه پیاز داغش را اضافه کنیم و
شرع ّ
نه چهار تا حرفهای تند به آن اضافه کنیم  -عین آنچه که در کتب عزیزان اهلسنت آمده را بیان کنیم.
آقا این «صحیح بخاری» است .این هم جلدش و این هم صفحهاش و این هم شماره حدیث ان است .این
یک روایت هم نیست ،حدود هیجده روایت است.
اعالن خطر جدی پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه و آله) در غدیرخم
رسول اکرم در خطبه غدیر یک اعالن خطری میکند و می فرماید:
ُ
ي الْ َحوْ َ
ض»
وار ُد َ
ون َع َل َّ
«وَ ِإنَّكمْ ِ
مراقب باشید در کنار حوض آنجا همه وارد میشوید.
آنجا آنهایی که وارد حوض میشوند و از آب حوض میخورند ،از پل صراط میگذرند و اینها اهل نجات
هستند ،و آنهایی که نمیتوانند وارد حوض بشوند ،اهل جهنم هستند.

در اینجا خطاب پیامبر به صحابه است .همان افرادی که در رکاب نبی مکرم در «حجة الوداع» بودند .بعد
میفرماید:
َّ َ َ
ن»
«وَ ِإ ِّني َسائ ُِل ُكمْ حين َت ِر ُدونَ َع َل َّ
ي َع ِن الثقل ْي ِ
من در کنار حوض از شما درباره ثقلین میپرسم.
این هم دومین اعالن خطر نبی مکرم در خطبه غدیر است .عرض کردم همه اینها از «معجم کبیر طبرانی»
است .تکرار میکنم که جلد و صفحهاش در ذهنتان باشد :جلد  ،7صفحه .082
َ ُ
َ َ َ ُْ ُ
ِيهمَ ا»
«فا ْنظ ُروا ك ْيف تخلفونِي ف ِ
بعد از من برخورد شما با قرآن و اهلبیت من چگونه خواهد بود.
َ
َ
ِي َّ
اب َّ
الل ِط ُ
« َّ
يف الْ َ
الل ِه وَ ِع ْت َرتِي أَ ْ
ه ُ
الث َق ُ
ي
ل األ َ ْك َب ُر ِك َت ُ
ن َي ْن َق ِ
ض َيا حتى ي َِر َدا َع َل َّ
خ ِبي ُر أنَّ ُهمَ ا لَ ْ
ل بَ ْيتِي فإنه َن َّبأن َ
الْ َحوْ َ
ض»
المعجم الكبير؛ اسم المؤلف :سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني الوفاة ،772 :دار النشر:
مكتبة الزهراء  -الموصل  ،0187 - 0020 -الطبعة :الثانية ،تحقيق :حمدي بن عبدالمجيد السلفي،
ج ،7ص082
یکی از اساسیترین مباحثی که امروز باید مورد توجه قرار بگیرد که تنها عامل و مایه وحدت امت اسالمی
است ،تمسک به قرآن و اهلبیت است .شاید بیش از  022مصدر از مصادر اهلسنت ،حدیث تمسک به
«کتاب» و «اهلبیت» را آوردند.
حاال اینکه «کتاب» و «سنت» را اضافه کردند ،آقای «سقاف اردنی» میگوید این کلمه «سنت» را «بنی امیه»
اضافه کردند برای اینکه مردم را از اهلبیت دور کنند!

ً
سندا هم ضعیف است و فقط در «موطأ مالک» آمده و مرفوع هم است
البته این عبارت «کتاب اهلل وسنتی»
و در جای دیگری هم اگر آمده تمام رواتش ضعیف است.
ً
فرضا هم که باشد اهلبیت ،غیر از سنت پیغمبر،
یعنی یک روایت صحیح درباره «کتاب اهلل وسنتی» نیست،
چیز دیگری نمیگویند؛ امام صادق بارها میفرمود:
ُ َ
ُ َ
ُ ْ
س ْين وَ َح ِد ُ
ُ
ُ
ن
يث الْ ُح َ
س ْي ِ
« َح ِديثِي َح ِديث أ ِبي وَ َح ِديث أ ِبي َح ِديث َج ِّدي وَ َح ِديث َج ِّدي َح ِديث ال ُح َ ِ
ُ َ
ُ َ
ُ ْ
ِين َح ِد ُ
سن وَ َح ِد ُ
يث
يث الْ َح َ
ير الْمُ ْؤ ِمن َ
ير الْمُ ْؤ ِمن َ
ِين (علیه السالم) وَ َح ِديث أ ِم ِ
ن َح ِديث أ ِم ِ
س ِ
َح ِديث ال َح َ ِ
ل َّ
يث َر ُسول َّ
َر ُسول َّ
الل ِه (صلی اهلل علیه واله وسلم) وَ َح ِد ُ
الل ِه َقوْ ُ
الل ِه َع َّز وَ َج َّ
ل».
ِ
ِ
الكافي (ط  -اإلسالمية) ،نویسنده :كلينى ،محمد بن يعقوب بن اسحاق ،محقق /مصحح :غفارى على
يث وَ َف ْ
ض ِل
اكبر و آخوندى ،محمد ،ناشر :دار الكتب االسالمیة ،ج ،0ص ،57ب ُ
ب وَ الْ َح ِد ِ
َاب ِروَ ايَةِ الْ ُك ُت ِ
ك ِبالْ ُك ُتب ،ح00
س ِ
الْ ِك َتابَةِ وَ ال َّتمَ ُّ
خدمتی ماندگار از «احمد بن حنبل» در حق امیرالمؤمنین (سالم اهلل علیه)
«احمد ابن حنبل» متوفای  000هجری است ،من جزء کسانی هستم که معتقد هستم اگر بنا باشد یک نفر
از علمای بزرگ اهلسنت نجات پیدا کند و به شفاعت اهلبیت برسد ،آن شخص «احمد ابن حنبل» است.
اینکه دیگران نسبت به او حرفی نمیزنند ،من کاری ندارم.
اوال ً «بخاری» با آن همه تالشی که کرد 722 ،هزار روایت را زیر و رو کرد ،میگوید در هر روایتی دو رکعت
نماز خواندم ،استخاره کردم .ایشان از  722هزار روایت 0322 ،روایت آورده؛ یعنی کل «صحیح بخاری»
 0322روایت دارد.
«مسلم» از  722هزار روایت 0522 ،روایت آورده« ،احمد ابن حنبل» نزدیک به  72هزار روایت در مسندش
آورده و یک کار زیبایی که «احمد ابن حنبل» کرد که من امیدوارم کفارهای برای تمام لغزشهای او باشد،
بحث «تربیع» است.

تا زمان «احمد ابن حنبل» ،مردم علی را خلیفه چهارم نمیدانستند .یعنی نه خلیفه اول ،که خلیفه چهارم هم
نمیدانستند!
من در یکی از مناظراتی که در «مکه» داشتم  -خیلی داستان مفصلی دارد – این مسئله را مطرح کردم .ما یک
روزی با جناب آقای «نواب» نماز ظهر را که در حرم خواندیم ،اینها رفتند «بعثه» ولی من آنجا نشستم.
دیدم یک آقایی از مفتیان «بیت اهلل الحرام»  -اگر اشتباه نکنم جناب «یاسر»  -پیش من آمد ،سالمی کرد و
گفت فالنی حاضر هستی با هم مناظره کنیم!؟
گفتم :نه .گفت :چرا؟ گفتم :اینجا جای مناظره نیست؛ ولی حاضرم بحث علمی با همدیگر داشته باشیم .به
من گفت :هر وقت اینجا میآمدی پارچهای بر سرت میپیچیدی ،دیگر آن پارچه را به سرت نپیچیدی!
چون هوا خیلی گرم بود ،من با لباس عربی بودم ،عمامه سرم نبود .دیدم  02 ،72تا از دانشجویان «ایرانی»
آمدند دور ما را گرفتند.
سال  80 - 87بود ،عمره دانشجوی بود ،من خیلی تعجب کردم که قضیه چیست ،یکی از اینها به نام آقای
«محمدی» از «دانشگاه تهران» که الهیات میخواند گفت :فالنی! این آقا به نام «یاسر» هر روز میآید ما را
به طبقه باالی «بیت اهلل الحرام» میبرد میگوید" :مذهب شیعه ،مذهب باطل است ،مذهب شیعه کفر
است؛ تقصیر شما نیست تقصیر علمای شما است ،اینها خودشان جاهل و نادان و گمراه هستند و شما را
گمراه کردند".
گفت :شما فردا بیایید من با یکی از علمای شما مناظره کنم و شما شاهد باشید که ثابت کنم اینها هم
جاهل ،هم گمراه هستند و لذا آمدند شما را انتخاب کردند .گفتم :جای خوبی آمدید ،نگران نباشید.
ما نزدیک به سه ساعت با ایشان بحث داشتیم .خیلی مفصل است بحث را من در کتاب «قصة الحوار الهادئ»
ً
مخصوصا «بخاری»
آوردم .ایشان وقتی در بحث عاجز ماند گفت :شما چرا به کتاب «بخاری» و «مسلم»
عمل نمیکنید!؟

من دیدم اگر یک بحث تندی مطرح کنم صالح نیست ،بحثهای علمی هم ،برای دانشجویان خیلی زیاد
قابل حل نیست .گفتم :آقای «یاسر» من از شما یک سوال میپرسم؛ آقای «بخاری» کتابی به نام «تاریخ
اوسط» دارد.
ایشان در این کتاب خلفاء را میشمارد ،می گوید خلیفه اول آقای ابوبکر دو سال و اندی خالفت کرد .آقای
عمر دوازده سال ،آقای عثمان سیزده سال .بعد خلیفه چهارم را «معاویة ابن ابیسفیان» را آورده و اسمی از
علی نیاورده است! در صفحه  17میگوید خلیفه اول ابوبکر ،دوم عمر ،سوم عثمان؛
«وَ َك َ
انت الْفِ ْت َنة خمس ِسنِين»
پنج سال فتنه بود.
التاريخ األوسط (مطبوع خطأ باسم التاريخ الصغير)؛ المؤلف :محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن
المغيرة البخاري ،أبو عبد اهلل (المتوفى057 :هـ) ،المحقق :محمود إبراهيم زايد ،الناشر :دار الوعي ,
مكتبة دار التراث  -حلب  ,القاهرة ،الطبعة :األولى ،0133 - 0713 ،ج ،0ص 17
ایشان از دوران خالفت امیرالمؤمنین به عنوان سال فتنه تعبیر میکند؛ یعنی در اثر آن بدعتهایی که
«معاویه» گذاشت ،حضرت را حتی به عنوان خلیفه چهارم هم قبول نداشتند؛ ولی «احمد بن حنبل» یک
جملهای گفت که برای عموم شعار شد .گفت:
«من لم يربع بعلي في الخالفة فهو أضل من حمار أهله»
هر کس علی را خلیفه چهارم نداند از االغ طویله اش گمراهتر است.
كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية؛ اسم المؤلف :أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو
العباس الوفاة ،308 :دار النشر :مكتبة ابن تيمية ،الطبعة :الثانية ،تحقيق :عبد الرحمن بن محمد بن
قاسم العاصمي النجدي ،ج  ،75ص 01

و مردانه هم روی این قضیه ایستاد و جانانه هم این مسئله را رواج داد .مثل «علی بن شداد» از علمای بزرگ
اهلسنت که میگوید من حاضر هستم از صبح تا ظهر درباره فضیلت علی حرف بزنم ،ظهر من را از منبر پایین
بیاورند و گردنم را بزنند ولی اجازه به من نمیدهند!!
شما ببینید «ابن سقا» باالی منبر رفته ،حدیث طیر را در رابطه با فضیلت علی مطرح میکند ،مردم میریزند
او را کتک میزنند.
«نسائی» صاحب سنن را کتک زدند و او را کشتند« .طبری» را کتک زدند و خانه نشینش کردند؛ ولی جالب
این است او را از منبر پایین آوردند و منبر را آب کشیدند گفتند منبری که فضیلت علی گفته شود نجس
است!!
در این موقعیت آقای «احمد بن حنبل» فضائل علی را به صورت وفور و بیپرده برای اولین بار در مسندش
مطرح میکند.
یک سؤال مهم و حیاتی از برادران اهل سنت!
در رابطه با «غدیر» آنقدری که «مسند احمد» روایت دارد ،نه «سنن نسائی» دارد ،نه «سنن ابیداود» دارد،
نه «سنن ترمذی» دارد ،نه «سنن ابن ماجه» دارد.
خود «احمد بن حنبل» هم میگوید اگر روایتی در مسند من نیافتید ،بدانید آن روایت اصل و ریشه ندارد.
ایشان در رابطه با حدیث ثقلین در جلد  ،7صفحه  00میگوید پیغمبر فرمود:
َ ُ ُ َ
اب َّ
َّ َ َ
ُ
َ
َ
ض وعترتي
ن
ن أ َحد
ن َّ
اآلخ ِر ِك َت ُ
السمَ اءِ إلى األ َ ْر ِ
الل ِه َح ْبل مَ مْ ُدود ِم َ
همَ ا أ ْك َب ُر ِم َ
«اني ت ِ
ارك فِيكمُ الثقل ْي ِ
ى الْ َحوْ َ
أَ ْ
ه ُ
ض»
ن ي َْف َت ِر َقا حتى ي َِر َدا َع َل َّ
ل بيتي وانهما لَ ْ
مسند اإلمام أحمد بن حنبل؛ اسم المؤلف :أحمد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباني الوفاة ، 000 :دار النشر:
مؤسسة قرطبة – مصر ،ج  ،7ص  ،00ح 00001
همه ما میدانیم کلمه «لن» نفی ابد میکند؛ یعنی «کتاب» و «عترت» هرگز از هم جدا نمیشوند.

االن ما میخواهیم از عزیزان اهلسنت سوال کنیم که این حدیث یا راست است یا  -نستجیر باهلل  -دروغ
است .از نظر سند« ،ابن کثیر دمشقی» شاگرد «ابن تیمیه» و متوفای  330هجری ،در تفسیرش جلد ،0
صفحه  000میگوید:
«و قد ثبت في الصحیح»
در روایت صحیح ثابت شده که پیغمبر در غدیرخم فرمود:
«إن تارك فيكم الثقلين كتاب اهلل وعترتي وإنهما لم يفترقا حتى يردا علي الحوض»
تفسير القرآن العظيم ،اسم المؤلف :إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء ،دار النشر :دار الفكر
 بيروت – 0020؛ ج ،0ص 000پس روایت صحیح است .پیغمبر راست گفته کتاب و عترت از هم جدا نمیشوند یا  -نستجیر باهلل  -اشتباه
کرده است!؟ نمیتواند بگوید پیغمبر اشتباه کرده؛ پس اگر راست گفته ،االن قرآن هست ،عترت کجاست!؟
امروز غیر از شیعه دوازده امامی ،که معتقد است امروز آخرین خلیفه از خلفای اثنی عشر ،حضرت بقیة اهلل
االعظم (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) است ،دیگر فرق اسالمی ،چه «اسماعیلیه» باشد ،چه «زیدیه» باشد ،چه
اهلسنت باشد؛ این روایت به هیچ کدام اینها تطبیق نمیکند.
امروز هم اگر جامعه اسالمی بخواهد وحدت برقرار کند و امت اسالمی در صف واحد قرار بگیرند ،هیچ راه
گریزی جز تمسک به قرآن و اهلبیت نیست .همانطوری که آیتاهلل العظمی «بروجردی» تأکید میکند که
ما باید بیاییم مرجعیت علمی اهلبیت را برای مردم دنیا ،بویژه اهلسنت تثبیت کنیم.
ً
بعدا مطرح می شود .ما ابتدا بیاییم مرجعیت علمی اهلبیت را تثبیت کنیم
حاال بحث خالفت ،ریاست و ...
و ثابت کنیم آنچه که میتواند مبین قرآن باشد ،مفسر قرآن باشد و بیانگر اسالم واقعی و اسالم راستین
محمدی (صلی اهلل علیه وآله وسلم) باشد ،غیر از اهلبیت هیچ کس دیگری نیست .اهلبیت را شما از اسالم
جدا کنید ،اسالم یک دین ابتر خواهد شد.

معجزه اهلبیت (علیهم السالم) در ماندگاری عجیب ُتراث شیعه!
در اینجا حرف خیلی زیاد دارم نمیخواهم وارد بشوم ،ولی بحث پایانی ما بحث «غدیر و مهدویت» است.
در اینجا باز حرف خیلی زیاد است .متأسفانه کتابهای شیعه ،چه در زمان «شیخ مفید» (رضوان اهلل تعالی
علیه) متوفای  ،005که ریختند کتابخانهاش را آتش زدند و به خاکستر مبدل کردند؛ و چه بعد از «شیخ مفید»
شاگرد ایشان «سید مرتضی» متوفای  077که ایشان از گوشه و کنار کتاب جمع کرد  -آن زمان چاپخانه نبود
و کتابها همه خطی بود ،خیلی از کتابها نسخه منحصر بفرد بود  -ریختند خانهاش را آتش زدند و تمام
کتابها را به خاکستر مبدل کردند.
این داستان غم انگیز ،خودش یک دنیایی دارد و من نمیخواهم خیلی زیاد فکر شما را آزرده بکنم.
«شیخ طوسی» متوفای  072بعد از استادش «سید مرتضی» یکی از کارهای بزرگی که انجام داد ،بنا به نقلی
 03هزار جلد کتاب جمع کرد .جمع کردن این تعداد کتاب ،کار کوچکی نیست .آن هم کتابی که خطی است،
در سال  052در «بغداد» ریختند کتابخانهاش را کالً به خاکستر مبدل کردند .با اینکه «شیخ طوسی»
تقریبیترین روحانی شیعه در  00قرن بوده است.
ایشان در بغداد پنج جلسه درس خارج میگفت .یک درس خارج برای «شافعیها» ،یک درس خارج برای
«حنفیها» ،یک درس خارج برای «مالکیها» ،یک درس خارج برای «حنبلیها» و یک درس خارج هم برای
«شیعیان» میگفت.
یعنی نماد تقریب در طول تاریخ« ،شیخ طوسی» است و اولین کتابی که مفصل در فقه مقارن نوشته شده،
کتاب «خالف شیخ طوسی» است .بعد از آن هم بزرگان و علمای ما که آمدند ،همه عیال سفره «شیخ طوسی»
هستند.

بعد از «شیخ طوسی» هم طی  82 -32سال کسی جرأت نمیکرد فتوا صادر کند؛ تا اینکه نوه دختریاش «ابن
ادریس» آمد و یک سری سر و صدا و طوفانی به پا کرد ،و یک گرد و خاکی کرد ،تا علما یاد گرفتند که میشود
به «شیخ طوسی» هم نقدی نوشت!
با توجه به این وضعیت ،این همه فضائل و روایات از اهلبیت برای ما مانده است .مرحوم «شیح حر عاملی»
در «وسائل» حدود  77هزار روایت جمع کرده است.
«کلینی» در «کافی» میدانید چقدر روایت دارد؟ آمار روایت «کافی کلینی» را دارید یا نه؟  07011روایت
فقط در «کافی» است.
«ابن اثیر جزری» ،آمده در کتاب «جامع األصول» ،روایات «صحاح سته» اهلسنت را جمع کرده ،میدانید
چقدر شده!؟ یعنی کل صحاح سته اهل سنت« ،صحیح بخاری»« ،صحیح مسلم»« ،صحیح ترمذی»،
«نسائی»« ،سنن بن داود»« ،ابن ماجه» حدود  1112روایت شده است!! یعنی کل صحاح سته زیر  02هزار
روایت دارند ولی «کافی» مرحوم «کلینی»  07011روایت دارد.
بعد مرحوم «شیخ حر عاملی» روایات را که نقل کرده ،جالب این است در جلد  ،72فائده چهارم ،میگوید از
ائمه (علیهم السالم) ،از زمان حضرت امیر تا زمان امام عسکری ،بیش از  7722کتاب به جا مانده است!
مرحوم «کلینی» این اصول اربعه مئة را کتاب «کافی» کرده ،بعد از او «شیخ طوسی» ،قبل از او مرحوم «شیخ
صدوق» (رضوان اهلل تعالی علیه) و «شیخ حر عاملی» آمده اینها را از کتابهای دیگر جمع کرده و  77هزار
روایت شده است.
مرحوم «محدث نوری» آمده در «مستدرکش»  00هزار روایت دیگر هم اضافه کرده یعنی باالی  52هزار
روایت شده ،این اعتقاد شیعه است.

یکی از برزگان «مصر»  -االن اسمش یادم نیست  -میگوید فشاری که در تاریخ برای شیعه آمده ،اگر بر هر
یک از مذاهب آمده بود ،آن مذهب منقرض شده بود و از زبانها افتاده بود و نسیا منسیا شده بود .این
نیست جز معجزه اهلبیت (علیهم السالم).
تبلور نام و یاد حضرت مهدی (سالم اهلل علیه) در خطبه غدیرخم
در رابطه با بحث مهدویت من فقط چند تا نکته عرض کنم و اگر دوستان برنامهای برای طرح سوال هم داشته
باشند ،من در خدمت هستم.
در خطبه غدیر که مرحوم «طبرسی» در «احتجاج» نقل میکند ،سه فراز در رابطه با حضرت مهدی با اسم
ُ
کنت مواله فعلی مواله» را به ارث بردیم .در فراز
حضرت مهدی آورده است .متأسفانه ما از غدیر فقط «من
اول «احتجاج طبرسی» جلد  ،0صفحه  70دارد:
آم ُنوا ب َّ
الل ِه وَ َر ُسول ِِه»
اس ِ
«مَ َع ِ
ِ
اش َر ال َّن ِ
این هم خیلی درد است که پیامبر به مردم و به مسلمانهایی که از حج برگشتهاند در «حجة الوداع» خطاب
میکند:
آم ُنوا ب َّ
الل ِه وَ َر ُسول ِِه»
اس ِ
«مَ َع ِ
ِ
اش َر ال َّن ِ
ای مردم به خدا و به پیغمبر ایمان بیاورید
َ
َ
ً َ
ور الَّذِ ي أُ ْنزِ َ
بارها»
ن َن ْط ِم َ
ن َق ْب ِل أ ْ
ل مَ َع ُه ِم ْ
س وُ ُجوها ف َن ُر َّدها َعلى أ ْد ِ
«وَ ال ُّن ِ
عبارت خیلی جالبی است؛ یعنی اگر این عبارت در خطبه غدیر نبود ما جرأت نمیکردیم همچنین تعبیری را
خطاب به صحابه بیاوریم .این آیه قرآن است:
وُ ُ ً َ َ َّ َ َ َ
َ
َار َ
ها)
س جوها فن ُرد
ن َن ْط ِم َ
(أ ْ
ها َعلى أ ْدب ِ
پيش از آنکه صورتهايي را محو کنيم ،سپس به پشت سر بازگردانيم

سوره نساء ( :)0آیه 03
بعد میفرماید:
ن َّ
الل ِه َع َّز وَ َج َّ
س ُلوك»
ي مَ ْ
«مَ َع ِ
اس ال ُّنو ُر ِم َ
ل ِف َّ
اش َر ال َّن ِ
ای مردم! نور خدا در درون من است
ي (صلوات اهلل علیه وعلی آبائه الطاهرین)»
« ُثمَّ فِي َعلِي ُثمَّ فِ ي ال َّن ْ
س ِل ِم ْن ُه ِإلَى الْ َقائ ِِم الْمَ هْ ِد ِّ
این نور الهی ،بعد از من در علی ،بعد در نسل او تا حضرت مهدی است.
ْ
خ ُذ ب َحق َّ
ل َحق ُ
الل ِه وَ ِب ُك ِّ
هوَ لَ َنا»
«الَّذِ ي يَأ ُ ِ
آن مهدی که خواهد آمد حقوق پایمال شده و حق ضایع شده ما را بر میگرداند.
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این را مرحوم «سید بن طاووس» در کتاب «التحصین ألسرار ما زاد من کتاب الیقین» صفحه  585نقل
میکند .محمّ د بن حسن َف ّتال نیشابوری متوفای  ۸۰۵هجری است ،مرحوم «طبرسی» متوفای  508است و
«سید بن طاووس» متوفای  770است .همه برای قرن  5و  7هستند .ایشان هم در «روضة الواعظین»
صفحه  15این تعبیر را دارد.
در فراز دیگری «احتجاج» باز پیامبر اکرم می فرماید:
ص ِّيي»
اس ِإ ِّني َن ِبي وَ َعلِي وَ ِ
«مَ َع ِ
اش َر ال َّن ِ
تا آنجا که دارد:

َ
َ
ي (صلوات اهلل علیه وعلی آبائه) أَ َال إ َّن ُه َّ
«أَ َال إنَّ َ
خ َ
اه ُر َع َلى ِّ
ين أ َال ِإنَّ ُه
الظ ِ
اتمَ ْاألئِمَّ ةِ ِم َّنا الْ َقائِمُ الْمَ هْ ِد ُّ
ِ
ِ
الد ِ
ن َّ
ين أَ َال ِإنَّ ُه َفات ُ
ون»
ِح الْ ُح ُ
الظال ِِم َ
الْمُ ْن َت ِقمُ ِم َ
ص ِ
بدانید که مهدی تمام کشورها را فتح خواهد کرد
َّ َ
َ
ل َقب َ
هل ِّ
«وَ َ
ها ِدمُ َها أَ َال ِإنَّ ُه َقا ِت ُ
ك أَ َال ِإنَّ ُه مُ ْد ِرك ِب ُك ِّ
ين
ل َثار ِألَوْ لِ َياءِ
الش ْر ِ
الل ِه أ َال ِإنَّ ُه ال َّن ِ
يلة ِم ْ
ل ُك ِّ ِ
اص ُر لِ ِد ِ
نأ ْ ِ
َّ
الل ِه»
چقدر این عبارت زیبا است .پیغمبر خطبه غدیر را خوانده و دستور داده همه بیایند با علی ابن ابیطالب بیعت
کنند .آنهایی که نزدیک هستند دست میدهند؛ آنهایی که دور هستند به قول امروزیها تکبیر میگویند
و صلوات میفرستند.
تا جایی که پیغمبر تشت آبی گذاشته و امیرالمؤمنین دستش در درون تشت و امهات المؤمنین و زنهایی
که بودند به عنوان بیعت دستشان را در داخل آب قرار میدهند.
بعد از این میگوید:
َ
َُ ُ َ
ت ب ِه َعن َّ
آخ َذ الْ َب ْي َع َة ِم ْن ُكمْ وَ َّ ْ َ َ َ ُ
َ
ن ُ
الل ِه َع َّز وَ َج َّ
ِين
«فأ ِم ْر
تأ ْ
ير الْمُ ْؤ ِمن َ
ول مَ ا ِج ْئ ُ ِ
ل ِفي َعلِي أ ِم ِ
ِ
الصفقة لكمْ ِبق ُب ِ
َ
ين ُ
ي ِإلَى يَوْ ِم الْ ِق َيامَ ة»
ن بَعْ ِد ِه الَّذِ َ
وَ ْاألَئِمَّ ةِ ِم ْ
همْ ِم ِّني وَ ِم ْن ُه أئِمَّ ة َقائِمَ ة ِم ْن ُهمُ الْمَ هْ ِد ُّ
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این سومین فراز از خطبه غدیر است که رسول اکرم نام مبارک و مقدس حضرت ولیعصر ،حجة ابن الحسن
را در این خطبه بیان میکند.
و بعد در رابطه با ائمه نزدیک به  00یا  07نکته ظریفی دارد که االن فرصت نیست بحث کنیم .این را مرحوم
«سید بن طاوس» در «التحسین» صفحه « ،512الیقین» صفحه  ،758مرحوم «محمد تقی مجلسی» در
«روضة المتقین» شرح «من ال یحضر» جلد  ،07صفحه  051این فرازها را مطرح کردند.

اینها در حقیقت عصاره و خالصهای بود که نسبت به این موضوعی که عزیزان ما بیان کرده بودند خدمتتان
ارائه شد.
استدالل و عنایت خاص حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) به حدیث غدیر
اما درباره موضوع «غدیر و عاشوراء» هم چند جمله ای عرض کنیم .مرحوم «مظفر» (رضوان اهلل تعالی علیه)
در کتاب «دالئل الصدق» یک جمله جالبی دارد.
یکی از کتابهایی که من توصیه میکنم عزیزان ما خوب مطالعه کنند که شاید از جهتی از «المراجعات»
قویتر و محکمتر و مفصلتر است ،همین کتاب «دالئل الصدق» مرحوم «مظفر» است.
ایشان از یکی از علمای اهلسنت نقل میکند که گفت :آقا امام حسین خدا بیامرزد  0022سال قبل آمد و
شهید شد؛ شما هر سال عزاداری میکنید و این همه به سر و سینه میزنید ،برای چیست؟ گفت :من یا یکی
از علماء برگشت گفت :ما غدیر را ساده گرفتیم شما غدیر را انکار کردید ،میترسیم اگر عاشوراء را هم ساده
بگیریم فردا بگویید امام حسین سرما خوردگی داشت و آنفوالنزا گرفته بود و مرحوم شد و خدا بیامرزدش!!
اگر آن روز پیام غدیر خوب درک میشد و سخنان پیامبر همانطور که از «مقام معظم رهبری» نقل کردم
صحابه به دقت پیام رسول اکرم را پیاده میکردند و از علی و از ائمه جدا نمیشدند ،به آن مقامات خیلی باال
و باالیی میرسیدند که عرض کردم:
رسد آدمی به جای که به جز خدا نبیند
بنگر که تا چد حد است مقام آدمیت
اگر غدیر را خوب درک کرده بودند ،این همه اختالف و درگیری نبود ،خانه صدیقه طاهره مورد هجوم
ً
قطعا عاشورا و عاشوراهایی
نمیگرفت ،جنازه آقا امام مجتبی تیرباران نمیشد .اگر غدیر خوب درک شده بود،
به وجود نمیآمد .اگر غدیر درک شده بود امروز دنیای ما گرفتار تکفیر و تکفیریون و داعشیها نبود.

مشکل اساسی ما این است که نبی مکرم با آن همه تالشی که کرد و با آن همه زحمتی که در غدیر کشید و
نزدیک به دو ساعت و نیم در برابر آفتاب سوزان سخنرانی کرد؛ به طوری که «طبری» و دیگران دارند به قدر ی
هوا گرم بود که صحابه یک طرف عبایشان را زیر پایشان و یک طرفش را هم سایبان قرار داده بودند .ولی
متأسفانه مشکل اساسی اینجا بود که غدیر نادیده گرفته شد.
تعبیر صدیقه طاهره (سالم اهلل علیها) تعبیر خیلی زیبای است؛ ایشان در خطبه غرائی که داشت فرمود:
َ
ل َر ُسول َّ
الل ِه یَوْ مَ َغدی ْر ُ
ن ُك ْن ُ
سي ُتمْ َقوْ َ
ت مَ وْ َال ُه وَ َعلِي مَ وْ َاله»
«أ َن ِ
خمْ مَ ْ
ِ
نزهة الحفاظ؛ المؤلف :محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد األصبهاني المديني ،أبو موسى
(المتوفى580 :هـ) ،المحقق :عبد الرضى محمد عبد المحسن ،الناشر :مؤسسة الكتب الثقافية –
بيروت ،الطبعة :األولى0027 ،؛ ج ،0ص 020
این فریاد زهرا  0022سال است در فضای جهان بشریت طنین انداز است .این عبارت را جناب «محمد بن
عمر اصفهانی» در کتاب « ُنزهة الحفاظ» جلد  ،0صفحه  020نقل میکند« .ابن جزری» در «مناقب األسد
الغالب» همین را دارد .مرحوم «شیخ صدوق رضوان اهلل تعالی علیه» هم عبارتی دارد بر اینکه صدیقه طاهره
در خطبهاش فرمود:
خم ِأل َ َحد ُع ْذ ً
ك أَ ِبي يَوْ مَ َغ ِدير ُ
« َ
ل َت َر َ
ه ْ
را»
ِ
آیا پدرم رسول اهلل در روز غدیرخم برای کسی عذری ،راه گریز و توجیه هم گذاشت؟
الخصال؛ ابن بابويه ،محمد بن على ،محقق /مصحح :غفارى ،على اكبر ،ناشر :جامعه مدرسين ،ج،0
ص037
حضرت صدیقه طاهره از میان صدها روایت والیت ،نه حدیث منزلت را مطرح میکند ،نه حدیث والیت ،نه
حدیث خالفت ،نه حدیث امامت ،نه حدیث دار ،نه حدیث وصیت ،از میان تمام احادیث مربوط به والیت،

هم در مسجد و هم در عیادتی که زنان «انصار» برای عیادتش آمده بودند ،در آنجا بحث غدیر را مطرح
میکند؛ یعنی معلوم میشود غدیر ُاس اساس اسالم است.
این سه روایت جالب را باید مثل حمد و سوره حفظ کرد!
آقای «آلوسی» که:
«کان سلفی االعتقاد»
األعالم ،خیر الدین الزرکلی ،وفات ،0002 :چاپ :الخامسة ،سال چاپ :أیار  -مایو  ،0182ناشر :دار
العلم للمالیین  -بیروت – لبنان ،ج  ،3ص  ،037باب اآللوسی الکبیر
در «تفسیر روح المعانی» جلد  ،7صفحه  017روایتی را نقل می کند که این هم از آن احادیثی است که باید
مثل حمد و سوره حفظش کنیم .خیلی حدیث عجیبی است .ایشان از «عبداهلل مسعود» نقل میکند که
میگوید:
«كنا نقرأ على عهد رسول اهلل (صلى اهلل عليه و سلم)»
کان» دلیل بر استمرار است «کنا» متکلم مع الغیر است متکلم وحده نیست« ،کنت» نمیگوید؛ یعنی
کلمه « َ
همه ما صحابه همیشه اینطوری میخواندیم:
«ياأيها الرسول بلغ ماأنزل اليك من ربك إن عليا ولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته»
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ اسم المؤلف :العالمة أبي الفضل شهاب الدين
السيد محمود األلوسي البغدادي الوفاة0032 :هـ ،دار النشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت ،ج ،7
ص 017
همین تعبیر را «در المنثور سیوطی» جلد  ،0صفحه  018دارد .آقای «شوکانی» در «فتح القدیر» جلد ،0
صفحه  72دارد .همه این عبارت را آوردند بعضیها دارند:

«کنا نقرأ أن علیا مولی المؤمنین»
ً
علیا ولی المؤمنین» علی ،ولی امر مؤمنین بوده ،کلمه «ولی»« ،مولی» نیست کلمه
ولی «آلوسی» دارد «انَّ
«ولی» در اصطالح علماء به عنوان حاکم ،خلیفه ،امام است.
در کتاب «صحیح مسلم» جلد  ،7صفحه  ،0738حدیث  0353را خوب دقت کنید .این هم از آن احادیثی
است که مثل حمد و سوره باید حفظ کنیم .خلیفه دوم می گوید:
ِي رسول َّ
ي رسول َّ
الل ِه»
الل ِه قال أبو ب َْكر أنا وَ ل ُّ
«فلما ُتوُ ِّف َ
وقتی پیغمبر از دنیا رفت ابوبکر گفت من ولی امر از طرف پیغمبر هستم
نگفت« :أنا خلیفة رسول اهلل؛ أنا امام من قبل رسول اهلل»؛ بلکه کلمه «ولی» به کار میبرد .بعد می گوید:
ِي رسول َّ
ِي أبي ب َْكر»
الل ِه وَ وَ ل ُّ
ي أبو ب َْكر وأنا وَ ل ُّ
« ُثمَّ ُتوُ ِّف َ
صحيح مسلم ،اسم المؤلف :مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري ،دار النشر :دار إحياء
التراث العربي  -بيروت ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي؛ ج ،7ص  ،0738ح 0353
دیگر از این بهتر!؟ ولذا واژه «ولی» که در عبارت «آلوسی» آمده خیلی پیام دارد و همچنین آقای «ابن کثیر
دمشقی سلفی» شاگرد «ابن تیمیه» متوفای  330در «البدایة والنهایة» جلد  ،3صفحه  - 752ما خودمان پیر
شدیم ولی حافظهمان خیلی پیر نشده و هنوز یک چیزهایی از آدرسها در گوشه ذهنمان مانده -ایشان نقل
میکند بعد از اینکه رسول اکرم ،امیرالمؤمنین را در غدیر معرفی کرد ،خلیفه دوم آمد با علی بیعت کرد و
گفت:
«اصبحت اليوم ولي كل مؤمن»
البداية والنهاية؛ اسم المؤلف :إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء الوفاة ،330 :دار النشر:
مكتبة المعارف – بيروت ،ج  ،3ص 752

«الهدایة والنهایة» جلد  ،3صفحه  752البته چاپهایش فرق میکند ،من معموال ً آدرسها را از نرم افزار
«مکتبه اهلبیت» عرض میکنم« .صحیح مسلم» هم عرض کردم جلد  ،5صفحه  50بر مبنای «مکتبه
اهلبیت» ،چاپ دار الفکر للطباعة والنشر شماره حدیث از چاپ «عربستان سعودی» عرض کردم .0078
ولذا ما باید یک مقداری دقت کنیم و روی غدیر سرمایه گذاری کنیم .همانطوری که از «مقام معظم رهبری»
نقل کردم ،ما باید در غدیر متخصص تربیت کنیم« .هشام بن حکم» تربیت کنیم« ،مؤمن الطاق» تربیت کنیم.
هشام بن حکمی که «هارون رشید» میگوید من یک در مناظرهای او را با بعضی از «خوارج» دیدم .در
مجلسی که همگی علمای اهل سنت حضور داشتند و «هارون الرشید» پشت پرده به مناظره گوش می داد.
وقتی مناظره تمام شد« ،هارون الرشید» به وزیر خود گفت:
َ َ
ُُ
« َفوَ َّ
ان َ َ َ َ
ف َسیف»
ن ِم
ِس ُ
ائةِ أ ْل ِ
الل ِه َلل َ
اس ِم ْ
وب ال َّن ِ
هذا أبْل ُغ فِ ی قل ِ
به خدا سوگند زبان او در قلب مردم از صد هزار شمشیر برندهتر است.
کمال الدین و تمام النعمة ،نویسنده :ابن بابویه ،محمد بن علی ،محقق  /مصحح :غفاری ،علی اکبر،
ج  ،0ص  ،778ح 5
می گوید زبانش از صد هزار شمشیر برندهتر است .ما امروز احتیاج به اینطور آدمها داریم.
سؤاالت حاضرین در جلسه
پرسش:
رویگردانی اهلسنت از «عترت» ،از روی جهل است یا تعصب و همچنین کلمه «موال» آیا به معنای دوست
است؟
آیت اهلل حسینی قزوینی:

ببینید خواهر عزیزم« ،بنی امیه» وقتی روی کار آمدند با تمام توان تالش کردند نام امیرالمؤمنین را از زبانها
بیاندازند .حتی در کتاب «تهذیب التهذیب» اثر «ابن حجر عسقالنی» نقل شده است که در زمان «معاویه»
اگر میشنیدند اسم یک بچه ای را علی گذاشته اند ،آن بچه را می کشتند:
«كانت بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه»
تهذيب التهذيب؛ اسم المؤلف :أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي الوفاة،850 :
دار النشر :دار الفكر  -بيروت  ،0180 - 0020 -الطبعة :األولى ،ج ،3ص 082
«تهذیب الکمال» جلد  ،02صفحه  001و «سیر اعالم النبالء ذهبی» جلد  ،5صفحه  020هم این مسئله را
نقل کرده اند.
کار به گونه ای بوده که «زمخشری» نقل میکند بر باالی  72هزار منبر ،علی را لعن میکردند .اصال لعن علی
سنت شده بود.
اهلبیت را کنار گذاشتند چه کار کردند ،صحابه را جایگزین کردند .گفتند نیازی به اهلبیت نداریم؛ «ابو
هریره» برای ما کافی است« .عبداهلل عمر» برای ما کافی است.
این دلیل روشنی است از کنار گذاشتن اهلبیت پیامبر (علیهم السالم)
شما کتاب «مقدمه فتح الباری» صفحه  010را ببینید میگوید« :بخاری» در کل صحیحاش از علی  01روایت
آورده ،از «ابو هریره» حدود  072روایت آورده ،از حضرت زهرا  0روایت آورده و از «عایشه» حدود 002
روایت آورده!
«ابن حزم اندلسی» کتابی دارد که تمام روایات صحابه را در آنجا جمع کرده است .ایشان میگوید ما در
تمام جوامع روائیمان پنج هزار و هفتصد و اندی روایت از «ابو هریره» داریم ،از علی ابن ابیطالب 132
روایت داریم که «مالک» هم میگوید همهاش  52تا روایت از علی صحیح داریم و مابقی همه ضعیف است!!

در «صحیح بخاری» از امام حسن و امام حسین حتی یک روایت هم نیست .یک روزی یک آقایی گفت:
آنها بچه بودند چه روایتی داشته باشند!؟ گفتم :عزیز من! با یک کسی حرف میزنی که به کتابهایتان
بیش از خودتان آشنا هست.
«عبداهلل زبیر» چقدر با امام حسن فاصله سنی داشت!؟  5ماه! از او چند روایت در «صحیح بخاری» آمده؟
چرا از امام حسن نیاورده؟ سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت!
از حضرت خدیجه در کل کتب اهلسنت فقط یک روایت آمده است! از حضرت زهرا هیجده روایت ،از
«عایشه»  0002روایت آمده است .یعنی آمدند اهلبیت را کنار زدند به جایش صحابه را گذاشتند.
ولذا ما یکی از کارهایی که باید انجام بدهیم ،در رابطه با مرجعیت علمی صحابه کار کنیم .من شاید بیش از
ده هزار ساعت روی این قضیه کار کردم؛ یعنی دویست تا جلسه یک ساعت و نیمه در رابطه با مرجعیت
علمی صحابه حرف دارم.
دویست جلسه یعنی «ما من شئ» در رابطه با مرجعیت علمی صحابه من کار کردم البته «هذا من فضل
ربی» خدا توفیق داده که اینها را بتوانیم منتشر کنیم .اینها فقط در سینه ما نماند که ببریم زیر خا ک دفن
بکنیم.
چرا پیامبر اکرم والیت امام علی (سالم اهلل علیه) را هنگام حج بیان نکرد؟
پرسش:
چرا پیامبر ،والیت امام علی را در موقع حج بیان نکرد؟
آیت اهلل حسینی قروینی:
از خود «جامعة الزهرا» از من خواسته بودند که ده تا شبهه مطرح کنم تا خانمها کار کنند .گفتم جایزه بگذارند،
یکی از شبهاتی که من مطرح کردم تا اینها کار کنند همین شبهه بود.

وهابیها و خود «ابن تیمیه» هم میگوید اگر بنا بود پیامبر والیت علی را مطرح کند جایش این بود که در
«منا» مطرح کند ،در «عرفات» مطرح کند ،در «مکه» مطرح کند.
از این شبهه ،ده دوازده تا جواب دادیم .خالصه جواب این است که اوال در «مکه» همه مردم مشغول طواف
کردن بودند ،وقتی طواف میکردند سریع به منازل میرفتند.
یعنی یک اجتماعی نبود در «منا» و «عرفات» به خاطر گرما و  ...که یک دفعه جمعیت انبوهی یک جا جمع
بشود .یکی سراغ جمرات میرفت ،یکی سراغ نمازش میرفت و یکی هم سراغ غذایش میرفت.
ولذا در منطقه غدیرخم یک منطقه وسیعی است که نه خیمهای است و نه غذایی و نه عبادتی ،لذا همه جمع
شدند .این یک جواب.
جواب دوم اینکه پیغمبر تابع وحی بود .در هیجده ذی الحجه طبق عبارت «آلوسی» و هم عبارت آقای «ابن
ابی حاتم» در تفسیرش جلد  ،0صفحه  ،0070 -0030روز غدیرخم هیجده ذی الحجه آیه نازل شد:
يها ال َّر ُس ُ
ول ب َِّل ْغ مَ ا أُ ْنزِ َ
ن َرب َ
ل ِإلَ َ
(يا أَ َ
ِّك)
يك ِم ْ
اي پيامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است ،کامال (به مردم) برسان!
سوره مائده ( :)5آیه 73
پیغمبر هم میگوید:
َ
ن َربِّي)
ي ِم ْ
(إنَّما أ َّت ِب ُع ما يُوحى ِإلَ َّ
ِ
سوره اعراف ( :)3آیه 027
جواب سوم :آنچه که مالک هست این است که جهان اسالم تابع «مدینه» بود .تمام شهرها و کشورها تابع
«مدینه» بودند« .مکه» بود« ،یمن» و  ...بود میدیدند مردم «مدینه» به هر راهی رفتند آنها هم میرفتند.

نبی مکرم هم فرمود که تمام فتنهها از «مدینه» بر میخیزد .ولذا نبی مکرم آمد برای مردم «مدینه» اتمام
حجت کرد و تمام آنچه که باید تصمیم بگیرند همانهایی بودند که در منطقه غدیرخم بودند.
پرسش:
چرا پیامبر در خطبه خود ،کلمه «موال» نیاورده است؟
آیت اهلل حسینی قزوینی:
حضرت عبارتهای مختلفی آورده:
«من كنت وليه فعلى وليه»
الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار ،اسم المؤلف :أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة الكوفي،
دار النشر :مكتبة الرشد  -الرياض  ،0021 -الطبعة :األولى ،تحقيق :كمال يوسف الحوت؛ ج  ،7ص
 ،775ح 70275
یا فرمود:
َ
ُْ ُ َ
سه»
ن كن
ن َن ْف ِ
ن َن ْف ِ
س ِه َف َعلِي أوْ لَى ِب ِه ِم ْ
ت أوْ لَى ِب ِه ِم ْ
«مَ ْ
كمال الدين و تمام النعمة؛ ابن بابويه ،محمد بن على ،محقق /مصحح :غفاری ،علی اكبر ،ناشر:
اسالميه ،ج ،0ص037
ُ
کنت مواله» را حفظ کردیم.
یعنی چندین تعابیر نبی مکرم در قضیه غدیر خم آورده؛ ولی فقط ما آمدهایم «من
اضافه بر این درباره کلمه «موال» شما تفاسیر اهلسنت را ببینید .تمام مفسرین اهلسنت نقل کردند که
«مولی» به معنا «اولی» است .اهل لغت معنا کردند «مولی» به معنا «اولی» است« .مولی» به معنای «ولی»،
«مولی» به معنای «والی».

حتی «بن عثیمین» مفتی شماره دو عربستان کتابی دارد که میگوید «مولی» حقش این است که به معنای
«ولی» و «والی» است .حاال یک تعدادی برای خودشان کوچه حیدری زدند ما کاری نداریم.
پرسش:
شما فرمودید والیت پیامبر و امام ،آنچنان است که اگر بخواهند می توانند زن کسی را بدون اجازه او طالق
دهند و خودشان بگیرند و یا به کسی دیگر شوهر بدهند .آیا این سلب اختیار و سلب آزادی نیست؟
آیت اهلل حسینی قزوینی:
نخیر؛ سلب اختیار نیست .خدای عالم ،عالم را برای محمد و آل محمد آفریده است .خدای عالم برای آنها
این قدرت را داده و آنها هم نمیآیند همینطوری الکی بگویند زنت فالنی را من طالق بدهم.
مصالح اسالمی تشخیص میدهد ،بر اینکه فالنی با همسرش اگر باشد فتنه ایجاد میکند و منشأ شر
میشود .اینجا امام از والیتش استفاده میکند بدون اینکه اجازه داشته باشد طالقش می دهد.
اهلبیت مثل من و شما نیستند که تابع هوا و هوس باشند .مثالً فالنی خانمش چنین است من طالقش
بدهم و به عقد خودم در بیاورم.
شما زیارت اول امام حسین که در «مفاتیح» آمده را مالحظه بفرمائید .من به عزیزانمان توصیه میکنم ا گر
ً
ً
عبدا» من میخواهم اینجا امر کنم
حرفا قد صیرنی
یک کلمه امروز از من یاد گرفته باشند از باب «من علمنی
و از والیت تعلیمی استفاده کنم و از همه عزیزان بخواهم و دستور بدهم به منزل یا محل استراحت که
میروند «مفاتیح» را باز کنند و این زیارت را بخوانند.
گوشه ای از جایگاه حقیقی مقام امام از دیدگاه روایات و بزرگان شیعه!
در قسمت زیارات مطلقه امام حسین ،یک زیارتی امام حسین دارد که روز عرفه ،مبعث ،عاشوراء ،شش هفت
زیارت دارد که زیارات مطلقه است.

اولین زیارت را که مرحوم «کلینی» در «کافی» جلد  ،0صفحه  537آورده« ،شیخ صدوق» در «من ال یحضر»
جلد  ،0صفحه « ،518کامل الزیارات ابن قولویه» صفحه  775و «شیخ طوسی» هم آورده؛ «شیخ صدوق»
میگوید:
َ
«وَ ْ
ت َ
اخ َت ْر ُ
اب»
هذِ ِه ل َِهذا الْ ِك َت ِ
من این زیارت مطلقه امام حسین را انتخاب کردم.
چرا؟
َ
ات ِع ْن ِدي ِم ْ َ
ص ُّ
يق ال ِّروَ ايَةِ وَ فِ َ
يها ب ََالغ وَ ك َِفايَة»
« ِأل َ َّن َها أ َ
ح ال ِّزيَا َر ِ
ن ط ِر ِ
از نظر سند صحیح و از نظر معنا آنچه گفتنی بود در اینجا گفته شده است.
من ال يحضره الفقيه؛ نویسنده :ابن بابويه ،محمد بن على ،ناشر :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به
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یا به قول امروزیها در خانه کس است یک حرف بس است .در آنجا دارد:
َ
ح َّ
اع ُد َّ
ن َّ
اد َّ
الل ُه وَ ِب ُكمْ ي ْ
ن أَ َر َ
ِب وَ ِب ُكمْ َف َت َ
َختِمُ
ان الْ َكل َ
الل ُه ال َّزمَ َ
الل ُه الْ َكذِ َ
ب وَ ِب ُكمْ ُي َب ِ
الل َه ب ََدأ ِب ُكمْ ِب ُكمْ ُي َب ِّي ُ
«مَ ْ
ل ِم ْ َ
ك ُّ
ك َّ
َّ
الل ُه وَ ِب ُكمْ يَمْ ُحو مَ ا ي َ
اء وَ ِب ُكمْ ي ُْث ِب ُ
الذ َّ
ت وَ ِب ُكمْ ي َُف ُّ
اب َنا وَ ِب ُكمْ ي ُْد ِر ُ
الل ُه ِت َر َة ُك ِّ
ب
ل مُ ْؤ ِمن ي ُْط َل ُ
َش ُ
ن ِرق ِ
ِب َها»
ها وَ ِب ُكمْ ُت ْ
خ ِر ُ
ت ْاأل َ ْر ُ
اء َق ْط َر َ
جا ُر أَ ْثمَ ا َر َ
ض أَ ْشجَ ا َر َ
«وَ ِب ُكمْ ُت ْن ِب ُ
ها وَ ِب ُكمْ ُت ْن ِز ُ
ج ْاأل َ ْش َ
ها وَ ِر ْز َق َها وَ ِب ُكمْ
ل َّ
السمَ ُ
ل َّ
ش ُف َّ
س ُ
ي ْ
الل ُه الْ َغ ْي َ
ل أَب َْد َ
يخ ْاأل َ ْر ُ
ب وَ ِب ُكمْ ُي َن ِّز ُ
ض الَّتِي َت ْح ِم ُ
ن
ث وَ ِب ُكمْ َت ِ
الل ُه الْ َك ْر َ
ان ُكمْ وَ َت ْ
َك ِ
س َتقِ ُّر ِج َبالُ َها َع ْ
اس َ
يها»
مَ َر ِ
تا اینجا که می فرماید:
ُ
َ
« ِإ َر َ
ن ب ُُيوت ُِكم»
ور ِه َتهْ ِب ُط ِإلَ ْي ُكمْ وَ َت ْ
اد ُة ال َّر ِّ
ص ُد ُر ِم ْ
ب فِي مَ قاد ِ
ِير أمُ ِ

من ال يحضره الفقيه؛ نویسنده :ابن بابويه ،محمد بن على ،ناشر :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به
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اگر امام شناسی این هست ما باید روی امام شناسیمان تجدید نظر کنیم .نمیدانم کتاب «شرح دعای سحر»
امام را دارید یا ندارید!؟ اگر ندارید تهیه کنید ،خیلی نکات عرفانی دارد .در ذیل فراز:
« َّ
ِك ِب َأمْ َ
ض َ
ش َّيت َ
اها وَ ُك ُّ
ش َّيت َ
الل ُهمَّ ِإ ِّني َأ ْس َأ ُل َ
اض َية»
ِك مَ ِ
ل مَ ِ
ن مَ ِ
ك ِم ْ
ّ
المتهجد و سالح المتع ّبد؛ نویسنده :طوسى ،محمد بن الحسن ،محقق /مصحح :ندارد ،ناشر:
مصباح
مؤسسة فقه الشيعة ،ج ،0ص372
امام در آنجا یک تعبیر زیبای دارد حدیث مشیت را میآورد:
«إن اهلل خلق االشیاء بالمشیة و خلق المشیة بنفسها دون مشية اخری»
خدای عالم تمام عالم هستی را با مشیت آفریده و مشیت را مستقیم آفرید.
بعد امام صادق میفرماید:
«نحن مشية اهلل»
مستدرك سفينة البحار؛ المؤلف :العالمة آية اهلل الشيخ علي النمازي؛ ج ،7ص  ،11باب القضاء والقدر
والمش ّية
اول چیزی که به تعبیر عرفاء از توجه ذات به ذات ،وجود خارجی است وجود مقدس انوار نورانی محمد و آل
محمد (صلوات اهلل علیهم اجمعین) بود .مابقی همه واسطه اهلبیت بودند.
ص َنائ ُِع َربِّ َنا وَ الْ َ
ص َنائ ُِع َنا»
خ ْل ُق بَعْ ُد َ
ن َ
« َن ْح ُ
الغيبة (للطوسي) /كتاب الغيبة للحجة؛ نویسنده :طوسى ،محمد بن الحسن ،ناشر :دار المعارف
اإلسالمية ،محقق :تهرانى ،عباد اهلل و ناصح ،على احمد ،ص 085

«ابن ابی الحدید» میگوید اگر خلقت «معاویه» هیچ فلسفهای نداشت ،جز اینکه باعث شد امیرالمؤمنین
در جواب نامهاش یک پرده از اسرار عالم وجود بر دارد همین بس است که در نامهای به «معاویه» نوشت:
ص َنائ ُِع َربِّ َنا وَ الْ َ
ص َنائ ُِع َنا»
خ ْل ُق بَعْ ُد َ
ن َ
« َن ْح ُ
در توقیع حضرت ولیعصر به «شیخ مفید» هم همین تعبیر آمده:
ص َنائ ُِع َربِّ َنا وَ الْ َ
ص َنائ ُِع ل َنا»
خ ْل ُق بَعْ ُد َ
ن َ
« َن ْح ُ
«عالمه حلی» دارد:
«ان إرادة النبي (صلی اهلل علیه واله وسلم) موافقة إلرادة اهلل»
ّ
الحق و كشف الصدق ،نویسنده :عالمه حلى ،حسن بن يوسف ،محقق /مصحح :ندارد ،ناشر :دار
نهج
الكتاب اللبناني ،ص022
«شیخ انصاری» دارد:
«أنّ لإلمام سلطنة مطلقة على الرع ّية من قبل اهلل»
ّ
المروج ناشر :مؤسسة دار الكتاب
هدى الطالب إلى شرح المكاسب ،تأليف :سيد محمد جعفر الجزائري
«الجزائري » ،ج  ،7ص 071
«صاحب كفایة» می گوید:
«فإنهم وسائط نعمه وآالئه»
كفاية األصول ،تأليف :اآلخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني ،تحقيق :مؤسسة آل البيت عليهم السالم
إلحياء التراث ،ص772
«مرحوم اصفهانی» شاگرد «آخوند» و استاد خیلی از بزرگان دیگر دارد:

«واألئمة ( عليهم السالم ) لهم الوالية المعنوية والسلطنة الباطنية على جميع األمور التكوينية
والتشريعية  ...نظير واليته تعالى»
حاشية كتاب المكاسب؛ تأليف  :الشيخ محمد حسين األصفهاني ،تحقيق  :الشيخ عباس محمد آل
سباع ،الطبعة  :األولى  0008 /ه ق ،الناشر :أنوار الهدى ،المطبعة  :علمية ،ج ،0
مرحوم «نائینی» دارد:
«الوالية التكوينية التي هي عبارة عن تسخير المكونات تحت إرادتهم ومشيتهم بحول اهلل وقوته»
المكاسب والبيع ،تقرير :أبحاث األستاذ األعظم الميرزا النائيني ( قده ) ،بقلم :العالمة الرباني الشيخ
محمد تقي اآلملي ( قده ) ،تحقیق :مؤسسة النشر االسالمي ،التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة؛
ج ،0ص770
این امام شناسی است .بعد مرحوم آقای «میالنی» به همین شکل آورده؛ آقای «خوئی» در «مصباح الفقاهه»
جلد  ،7صفحه  082دارد:
«لهم الوالية التكوينية لما دون الخالق»
مصباح الفقاهة؛ نويسنده :السيد الخوئي (وفات  ،)0007 :تحقيق :جواد القيومي األصفهاني ،ناشر:
مكتبة الداوري – قم ،ج ،7ص082
اینکه میگویند در خانه کس است یک حرف بس است .همچنین امام (رضوان اهلل تعالی علیه) در «کتاب
البیع» جلد  ،7صفحه  00دارد:
ل شئ وإن كانت األموال لصاحبها وهذه والية عامّ ة ّ
«فهم من قبل اهلل مالّك التص ّرف في ك ّ
كلية بالنسبة
إلى جميع الموجودات»

كتاب البيع؛ السيد الخميني (وفات  ،)0002 :ناشر :مؤسسة تنظيم ونشر آثار االمام الخميني ،تهران:
 ،0000ج  ،7ص 00
این را امام شناسی میگویند .این را معرفت امام میگویند .این که امیرالمؤمنین دارد:
الله ،ومعرفة َّ
«إنّ معرفتي بالنوران ّية معرفة َّ
الله معرفتي»
مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين عليه السالم؛ نويسنده :حافظ برسى ،رجب بن محمد
(تاريخ وفات مؤلف 807 :ق) ،محقق  /مصحح :عاشور ،على ،ناشر :أعلمي ،بيروت  0000ق ،ص055
بعد «امام» در «مصباح الهدایه» صفحه  38میفرماید:
«وساطتهم بحسب أصل الوجود وكونهم مظهر الرحمة الرحمان ّية الَّتي هي مفيض أصل الوجود بل
بحسب مقام الوالية هم الرحمة الرحمان ّية بل هم االسم األعظم الَّذي كان « ال ّرحمن ال ّرحيم » تابعين
له»
مصباح الهداية إلى الخالفة والوالية؛ مؤلف :امام خمينى -تهران :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى،
ص38
تا مرحوم آقای «خوئی» در «مصباح الفقاهة» جلد  ،7صفحه  080میگوید:
«وكونهم أولى بالتصرف في أموال الناس ورقابهم بتطليق زوجتهم وبيع أموالهم وغير ذلك من التصرفات
ويدل على ذلك قوله تعالى :النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ،بأن يطلق اإلمام زوجة شخص ثم
يزوجها بعقد النكاح إما لنفسه أو لغيره أو يتصرف في دار الغير ببيعها لشخص آخر أو تصرفه فيها
بنفسه بل هذا ثابت بالروايات المتواترة»
مصباح الفقاهة؛ نويسنده :السيد الخوئي (وفات ،)0007 :تحقيق :جواد القيومي األصفهاني ،ناشر :
مكتبة الداوري – قم ،ج ،7ص080

امیدواریم که ان شاء اهلل خدای عالم ما را آشنا به والیت اهلبیت قرار بدهد .خدا بیامرزد آیتاهلل «مرعشی
ً
تقریبا هفده سالم بود ،من از ایشان اجازه نقل روایت دارم.
نجفی» را ،من هر وقت خدمت ایشان میرسیدم،
سال .52 -01
ایشان به من میفرمود :فالنی! تا میتوانی از «جامعه کبیره» دست بر ندار .هر روز «زیارت جامعه» را بخوان.
یک دوره اعتقادات معنوی و نورانی است .بعد ایشان این عبارت را میفرمود :اسامی شما چقدر شیرین است؛
اشکش جاری میشد؛ جواد االئمه چقدر شیرین و لطیف است.
«زیارت جامعه کبیره» در آن تشرف «سید رضی» خدمت حضرت ولیعصر بود که حضرت گالیه کرد فرمود:
چرا «جامعه کبیره» نمیخوانی؟ جامعه ،جامعه ،جامعه! خواندن جامعه کبیره  02دقیقه تا نیم ساعت طول
میکشد.
مرحوم آقای «کشمیری» که من خدمتشان بودم میفرمود من با امام (رضوان اهلل تعالی علیه) در «نجف»
بودیم هر روز  02دقیقه نیم ساعت در صحن مطهر امیرالمؤمنین با هم گعده میکردیم.
گفت یک روز امام به من گفت :آقای «کشمیری» من  02سال است زیارت جامعه کبیرهام ترک نشده ،شما
نیم ساعت میخوانی آخر یک چیز از خدا میخواهی:
« َّ
الل ُهمَّ َف ِب َح ِّق ِهمُ الَّذِ ي أَوْ َج ْب َ
ت لَ ُهمْ َع َل ْي َ
ك»
خدایا تو را قسم میدهم به حقی که بر محمد و آل محمد بر خودت واجب کردی
ك َأ ْ ُ َ
ين ِب َ
َ ْ
«أَ ْسأَلُ َ
ش َف َ
اعت ِِهمْ »
ِين ِب ِهمْ وَ ِب َح ِّق ِهمْ  ،وَ فِ ي ُزمْ َرةِ الْمَ ْر ُح ِ
وم َ
ارف َ
ن ت ْد ِخلنِي فِ ي ُجمْ لةِ ال َع ِ
خدایا ما را عارف به حق اینها بکن!
بعد میآید:
َ
َ
َ
« ّ
َْ ْ
ن مُ َحمَّ د وَ أَ ْ
الل ُهمَّ ِإ ِّنی لَوْ وَ َج ْد ُ
ْرار َل َ
ج َع ْل ُت ُهمْ ُش َفعا ِئی»
عاء أ ْق َر َ
ت ُش َف َ
ب ِإلَیک ِم ْ
یار األئِمَّ ةِ األب ِ
ه ِل بَیت ِِه األخ ِ

خدایا اگر پیدا میکردم از محمد و آل محمد مقربتر کسی است او را پیش تو شفیع قرار میدادم.
من ال يحضره الفقيه؛ نویسنده :ابن بابويه ،محمد بن على ،ناشر :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به
جامعه مدرسين حوزه علميه قم مصحح :غفاری ،علی اكبر ،ج ،0ص703
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد ما را وارد به حق محمد و آل محمد قرار بده ،خدایا
به حق محمد و آل محمد فرج موالی ما بقیة اهلل االعظم نزدیک بگردان ،ما را از یاران خاص و سربازان فداکار
و شهدای رکابش قرار بده.
خدایا انقالب ما را به انقالب جهانی حضرتش متصل بفرما ،خدمتگزاران به اسالم و قرآن و اهلبیت در هر
لباس و منصبی هستند باالخص «مقام معظم رهبری» موفق و مؤید بدار.
ً
مخصوصا کشور شیعه ما برای همیشه محو و
خدایا به آبروی علی بیماری نحس کرونا را از کلیه کره زمین
نابود بگردان .بیمارانی که در گوشههای بیمارستان و در منازل گرفتار هستند و چشم امید به اینطور محافل
دارند خدا به آبروی علی شفای عاجل به همه اینها کرم بفرما.
خدایا ما را و عزیزان حاضر ما را و شنوندگان و بینندگان ما را به حق محمد و آل محمد از بالی ناگهانی بویژه
بیماری کرونا دور بگردان .خدایا رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما .حوائج همه حوائج جمع ما برآورده نما،
دعاهای ما به اجابت برسان.
هدیه به ارواح پاک انبیاء ،اولیاء ،شهدا صدیقین ،صالحین ،باالخص امام راحل و دو یادگارش صلوات ختم
بفرمایید.
«والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته»

