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موضوع :مباحثی پیرامون حکم بغض نسبت به امیرالمؤمنین در کتب مسلمانان
برنامه حبل المتین
مجری:
بسم هللا الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصر و معین و صلی هللا علی سیدنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل و فرجهم
سالم و درود و ارادت به پیشگاه مهربان و باصفای شما مردم عزیز و بینندگان خوب و دوست داشتنی «شبکه
جهانی والیت» .الهی شکر که امشب هم توفیق پیدا کردیم با برنامه زنده «حبل المتین» در خدمت شما باشیم.
بهترین درودها و سالمهای خودمان را تقدیم حضور شما میکنیم؛ الهی دلتان خوش باشد ،غم و غصهای در
زندگیتان نباشد و همیشه در پرتو انوار اهلبیت عصمت و طهارت (علیهم السالم) زندگیتان پر از نور و معنویت
باشد.
امشب دو مناسبت داریم؛ شب شهادت غریبانه و مظلومانه عموی پیامبر حضرت حمزه سیدالشهدا (علیه
السالم) همزمان با واقعه جنگ احد هست و همچنین فردا وفات حضرت سید الکریم حضرت عبدالعظیم
حسنی از نوادگان امام حسن مجتبی (علیه السالم) است.
انشاءهللا خداوند متعال توفیق شناخت معرفت این بزرگواران را به همه ما عنایت کند و مردمی که در ایران
اسالمی هستند توفیق زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی هم نصیبشان شود.

در روایت وارد شده کسی که حضرت عبدالعظیم حسنی را در ری زیارت کند مانند کسی است که امام حسین
(علیه السالم) را در کربال زیارت کرده است.
انشاءهللا خداوند متعال توفیق حج و زیارت مدینة النبی را به همه شما عنایت کند و آنجا بر سر مزار حضرت
حمزه سیدالشهدا و شهدای احد مشرف شوید و در آنجا عرض ادب و احترام کنید.
به روح همه شهدای بزرگوار اسالم به ویژه این دو شخصیت بزرگ جهان اسالم حضرت حمزه سیدالشهدا و
حضرت عبدالعظیم حسنی درود و سالم میفرستیم.
ما آماده هستیم که امشب در برنامه زنده «حبل المتین» پیامهای شما را دریافت کنیم »30001203« .سامانه
پیام کوتاه ماست که در اختیار شما قرار دارد و دوستانی که در ایران اسالمی زندگی میکنند میتوانند از این
طریق به ما پیام بدهند.
شماره تلفن همراهی برای شما زیرنویس شده و در طول برنامه بازهم نمایش داده میشود؛ شما میتوانید این
شماره را در گوشی تلفن همراه خود ذخیره کنید و در فضای مجازی از طریق برنامههای واتس آپ ،تلگرام و
وایبر پیامهای خودتان را به ما انتقال بدهید.
شما میتوانید امشب در مورد این دو مناسبت به ما پیام بدهید .همچنین موضوعی که طبق معمول هفتههای
گذشته در خدمت شما بودیم هم در اختیار شما قرار دارد.
اگر در ذهن شریفتان باشد ما در برنامه گفته بودیم عزیزانمان ،بینندگان خوبمان مخصوصا غنچههای والیت روی
خط ارتباطی ما بیایند و مطالبی در بحث مشروعیت توسل از نگاه قرآن ،سنت و سیره صحابه را در پنج دقیقه به
صورت مختصر و مفید بیان کنند.

انشاءهللا ما به زودی قرعه کشی خواهیم کرد و از مجموع کسانی که در این برنامه و برنامههای شبهاتی «شبکه
جهانی والیت» که این تایم تقدیم حضور شما میشود شرکت کنند جوایزی اهدا خواهد شد.
به پنج نفر اول پنج سکه تمام بهار آزادی ،به پنج نفر دو م پنج نیم سکه تمام بهار آزادی و به پنج نفر سوم پنج
ربع سکه تمام بهار آزادی تقدیم خواهد شد.
همانند مسابقه گذشته که عزیزانمان روی خط ارتباطی میآمدند و بحث والیت حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا
علیه) را از قرآن و سنت ثابت میکردند اآلن بحث توسل مطرح شده است.
بح ث توسل بسیار مهم است و الزم است که امروزه همه ما نسبت به این موضوع توجه داشته باشیم؛ به ویژه که
دشمنان و وهابیت و سلفیها به دنبال شبههافکنی هستند.
عزیزان بیننده ما مشروعیت توسل از نگاه قرآن ،سنت پیامبر ،سیره صحابه و نبی گرامی اسالم را در پنج دقیقه
برای ما بفرمایید.
امشب هم در برنامه زنده «حبل المتین» توفیق داریم در محضر استاد عزیزمان حضرت آیت هللا دکتر حسینی
قزوینی باشیم .جناب استاد سالم علیکم و حمة هللا ،خوش آمدید:
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
سالم علیکم و رحمة هللا و برکاته؛ بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هرکجای
این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و باصفای خانواده خودشان قرار دادند
خالصانهترین سالمم را تقدیم میکنم و آرزوی موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان دارم.

سالروز شهادت جانسوز حضرت حمزه سیدالشهدا و شصت و ُنه یار دیگر رسول گرامی اسالم (صلی هللا علیه و
آله و سلم) در غزوه احد را به پیشگاه مقدس حضرت بقیة هللا األعظم (ارواحنا له الفداه) و شما گرامیان تسلیت
و تعزیت عرض میکنم.
سالروز وفات حضرت عبدالعظیم حسنی که زیارتش معادل زیارت حضرت سیدالشهداء است را خدمت شما
تسلیت عرض میکنم.
خدا را به آبروی حضرت حمزه سیدالشهداء و دیگر جانبازان در کنار آن قسم میدهم فرج موالیمان حضرت بقیة
هللا األعظم را نزدیک نموده و همه ما را از یاران باوفا ،سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد.
خدا را قسم میدهم به آبروی این بزرگواران حوائج ما و شما را برآورده کند ،دغدغههای فکری همه ما و شما را
برطرف سازد و دعاهای ما را به اجابت مقرون کند؛ انشاءهللا.
مجری:
انشاءهللا؛ استاد خیلی ممنونم و از شما تشکر می کنم .با توجه به مناسبتی که امشب داریم حق بر این است که
از واقعه غزوه احد و شهادت حضرت حمزه سیدالشهداء یاد کنیم.
استاد برای شروع چند دقیقهای از هر ُبعدی که صالح میدانید به این موضوع بپردازید و مطالبی را بفرمایید تا
انشاءهللا موضوع هفتههای گذشته خود را ادامه دهیم.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمد هللا و الصلوة
علی رسول هللا و علی آله آل هللا ال سیما علی موالنا بقیة هللا و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء هللا الی یوم لقاء هللا

افوض امری الی هللا ان هللا بصیر بالعباد حسبنا هللا و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر رب أدخلنی مدخل
صدق و أخرجنی مخرج صدق و أجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا
حضرت حمزه (علیه السالم) اسامی متعددی از جمله سیدالشهداء ،أسد هللا و أسد الرسول ملقب شده
و کنیه او «ابو عماره» و «ابو یعلی» است.
مادر آن بزرگوار «هاله» دختر «وهیب» دخترعموی حضرت آمنه مادر رسول گرامی اسالم (صلی هللا علیه و آله و
سلم) است.
حضرت حمزه عموی رسول اکرم و برادر رضاعی آن بزرگوار بود ،زیرا پیغمبر اکرم و حضرت حمزه هردو از
خانمی به نام «ثویبه» شیر خوردند .حمزه سیدالشهداء در سال دوم بعثت اسالم آوردند و مصداق بارز آیه
شریفه:
هاج ِرین و أاأل أنصار)
(و َّ
السا ِب ُقون أاألوَّ ُلون مِ ن أالمُ ِ
پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و آنها که به نیکی از آنها پیروی کردند.
سوره توبه ( :)9آیه 100
هستند .با اسالم حضرت حمزه قلب مطهر رسول گرامی اسالم تقویت پیدا کرد ،زیرا در قدرت و شجاعت زبانزد
خاص و عام بودند.
قریش علیه نبی گرامی اسالم نقشههای زیادی کشیده بودند ،اما با مسلمان شدن حضرت حمزه تمام نقشهها
نقش بر آب شد و دشمنان از ترس حضرت حمزه نتوانستند بسیاری از نقشههای خود را علیه رسول گرامی
اسالم پیاده کنند.

حضرت حمزه در سال هجرت جزو اولین کسانی بود که با رسول گرامی اسالم به مدینه منوره هجرت فرمود و
در جنگها پیشتاز بود .ایشان در جنگ بدر و جنگ احد با دو شمشیر میجنگید.
مجری:
استاد حضرت حمزه چه سالی ایمان آوردند؟!
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
سال دوم بعثت .در جنگ احد که اکثریت صحابه فرار کردند و جزو چهار نفر کسی دیگری باقی نماند ،حمزه
سیدالشهدا جزو کسانی بود که گرداگرد رسول گرامی اسالم پروانهوار میچرخید و خون خود را در راه اسالم و
پیغمبر اکرم هدیه کرد.
در منابع ما روایات زیادی در فضیلت حمزه سیدالشهدا وارد شده است .اگر ما بخواهیم به روایاتی که از پیغمبر
اکرم ،امیرالمؤمنین ،امام حسین ،امام سجاد ،امام باقر و سایر ائمه اطهار بیان کنیم شاید این مبحث چندین
جلسه به طول بینجامد.
ائمه معصومین (علیهم السالم) روایات زیادی در خصوص حضرت حمزه دارند .بنده تنها به یک یا دو مورد
روایتی که از نبی گرامی اسالم (صلی هللا علیه و آله) در خصوص آن بزرگوار بیان شده اشاره میکنم.
مرحوم «شیخ صدوق» در کتاب «کمال الدین» جلد اول صفحه  264روایتی را نقل میکند .در این روایت وارد
شده که نبی گرامی اسالم در حال احتضار بودند که حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (سالم هللا علیها) شروع
به گریه کردند.
رسول گرامی اسالم به آن بزرگوار فرمودند :گریه نکن ،زیرا ما اهلبیتی هستیم که آخرت عالم آخرت را برای ما
انتخاب کرده نه دنیا .خداوند عالم شش ویژگی و صفت به ما داده که به احدی نداده است.

پیغمبر اکرم در ادامه فرمودند :پدر تو سید االنبیاء است و غیر از من کسی سید االنبیاء نیست .همسر تو سید
األوصیاء است و این ویژگی تنها خاص ما اهلبیت است .شهید ما سید الشهداء است و آن هم حمزة بن
عبدالمطلب عموی پدر توست.
مجری:
استاد لقب سیدالشهداء را چه کسی به حمزة بن عبدالمطلب داد؟!
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
پ یغمبر اکرم خود این لقب را به آن بزرگوار دادند .جالب اینجاست که حضرت فاطمه زهرا (سالم هللا علیها)
فرمودند:
«یا ر ُسول َّ
اللهِ ُهو سی ُد ُّ
الشهد ِاء َّالذِ ین ُقت ُِلوا معه»
یا رسول هللا! او سید شهیدانی است که با شما در جنگ شهید شده است؟
«قال ال ب أ
ل سی ُد ُشهد ِاء أاألوَّ لِین و أاآلخِ ِرین ما خأل أاأل أن ِبیاء و أاألوأ ِصیاء»
کمال الدین و تمام النعمة ،نویسنده :ابن بابویه ،محمد بن علی ،محقق  /مصحح :غفاری ،علی اکبر ،ج ،1
ص  ،264ح 10
طبق فرمایش رسول گرامی اسالم حمزه سید شهیدان اولین و آخرین است .البته امام حسین (علیه السالم) از
این قاعده مستثنی هستند ،زیرا آن بزرگوار معصوم و امام هستند .در میان غیر امامان حضرت حمزه (سالم هللا
علیها) سید شهیدان اولین و آخرین هستند.

روایت دوم در کتاب «أمالی» اثر «شیخ صدوق» وارد شده است .رسول گرامی اسالم فرمودند :ما فرزندان
عبدالمطلب سادات اهل بهشت هستیم.
فرزندان عبدالمطلب بزرگوارانی از جمله رسول گرامی اسالم ،حضرت حمزه سیدالشهدا« ،جعفر طیار» که با دو
بال خود در بهشت پرواز می کند ،حضرت امیرالمؤمنین ،حضرت فاطمه زهرا (سالم هللا علیها) ،امام حسن ،امام
حسین و آخرین این بزرگواران حضرت مهدی است.
در روایت دیگری وارد شده است که رسول گرامی اسالم فرمودند:
ب أعأ مامِ ی ِإلی حمأ زة»
أن أ ِبی طالِب و أح ُّ
«أح ُّ
ب ِإ أخوا ِنی ِإلی ع ِلی ب ُ
محبوبترین برادرانم نزد من علی بن أبی طالب و محبوبترین عموهایم حمزه سیدالشهداست.
بحار األنوار ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :جمعی از محققان ،ج ،22
ص  ،275ح 23
«مرحوم کلینی» در کتاب «کافی» جلد  6صفحه  19روایتی را نقل میکند که مردی خدمت رسول گرامی اسالم
آمد و عرضه داشت :یا رسول هللا! خداوند به من فرزندی عطا کرده است و میخواهم نامی برای او معین کنم.
پیغمبر اکرم فرمودند:
«س ِّمهِ ِبأح ِّ
ب أاأل أسم ِ
اء ِإلی حمأ زة»
او را هم نام محبوبترین اسامی نزد من حمزه بگذار.
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،ج ،6
ص  ،19ح 9

نکته ظریفی در اینجا بیان شده است که نام مبارک حمزه سیدالشهدا به عنوان نزدیکترین اسم بر رسول گرامی
اسالم (صلی هللا علیه و آله و سلم) بیان شده است.
همچنین در رابطه با قضیه جنگ احد سخن فراوان است .ابتدای امر قریش ده هزار نفر جمع کرده بودند و به
جنگ با رسول گرامی اسالم آمدند تا کار اسالم را تمام کنند و دیگر راحت شوند.
زمانی که این افراد در منطقه احد قرار گرفتند ،تعدادی از رزمندگان نامی قریش به جنگ با اسالم آمدند و
رجزخوانی کردند .حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) در پی رجزخوانیها به میدان آمد.
امیرالمؤمنین در مقابل افرادی که برای نشان دادن خود ،تمام کردن کار اسالم و انتقام گرفتن جنگ بدر آمده
بودند ،قرار گرفت.
پس از این ماجرا فرزندان «طلحه» که جزو قدرتمندان قریش و جمعا ُنه نفر بودند و از قبیله «بنی عهد الدار»
آمده بودند یکی پس از دیگری مبارز طلبیدند و همگی به شمشیر امیرالمؤمنین به درک واصل شدند.
زمانی که این ُنه نفر شخصیت شجاع و برجسته قریش به دست امیرالمؤمنین به خاک مذلت افتادند ،قریش
وسایل خود را گذاشتند و پا به فرار گذاشتند .به بیان بهتر در ابتدای امر و قبل از آغاز جنگ ُنه نفر از پهلوانان
قریش به دست امیرالمؤمنین به درک واصل شدند.
زمانی که این افراد فرار کردند ،اموالشان باقی ماند و مسلمانان شروع به تقسیم اموال و غنایم جنگی کردند.
افرادی از سپاه اسالم باالی گردنه احد بودند که رسول گرامی اسالم به آنها دستور داده بود اگر پرندگان ما را
تکه تکه هم کردند از جایتان تکان نخورید ،اما متأسفانه این افراد به فکر غنایم افتادند و برای جمع کردن غنایم
آمدند.

از طرف دیگر زمانی که «خالد بن ولید» فرمانده سپاه قریش مشاهده کرد سپاهیان اسالم مشغول جمع کردن
غنایم جنگی است و گردنه احد از نیروهای جنگی خالی است شروع به حمله کردند.
پس از حمله سپاه قریش حدود  70نفر از مسلمانان شهید شدند و تعدادی از صحابه فرار کردند .هجوم سپاه
قریش سبب شد تا دندان و پیشانی مبارک رسول اکرم (صلی هللا علیه و آله و سلم) بشکند.
قضایا بسیار دردآور است؛ بنده تنها عبارتی از کتاب «صحیح بخاری» بیاورم تا عزیزان مقداری بیشتر دقت کنند.
در این کتاب وارد شده است که پیغمبر اکرم  50نفر را بر باالی گردنه احد گذاشته بودند و فرمودند :اگر مشاهده
کردید که پرندگان ما را تکه تکه کردند هم از جایتان تکان نخورید .اصحاب بعد از فرار کردن سپاه قریش گفتند:
« أالغ ِنیمة أی قوأ ِم أالغ ِنیمة»
«عبدهللا بن جبیر» که فرمانده سپاه بود فرمایش رسول گرامی اسالم را به سپاهیان گوشزد کردند ،اما آنها
گوش نکردند و به دنبال جمع کردن غنایم رفتند .بعد از آن حمله سپاه «خالد بن ولید» سبب شد که مسلمانان
فرار کنند و تعدادی از آنها شهید شوند؛
«فلم ی أبق مع النبی غیرُ أاثنی عشر ر ُجال فأصا ُبوا مِ َّنا س أبعِ ین»
جز دوازده نفر با پیغمبر اکرم باقی نماندند و همه به باالی کوه فرار کردند.
الجامع الصحیح المختصر ،اسم المؤلف :محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا البخاری الجعفی ،دار النشر :دار
ابن کثیر ,الیمامة  -بیروت  ،1987 - 1407 -الطبعة :الثالثة ،تحقیق :د .مصطفی دیب البغا ،ج  ،3ص
 ،1105ح 2874
در این میان منادی ندا می کرد که پیغمبر اکرم کشته شده است که قضایای مفصلی دارد .همچنین در کتاب
«صحیح بخاری» روایت دیگری وارد شده است که به نکته ظریفی اشاره میکند و میگوید:

ُ
«فلما کان یوأ مُ أ ُحد وا أنکشف أالمُ أسلِمُ ون»
رسول گرامی اسالم فرمودند:
«اللهم إنی أعأ تذِرُ ِإلیک مِ مَّ ا صنع ه ُؤال ِء یعأ ِنی أ أصحاب ُه»
خدایا من از کاری که صحابه کردند پوزش میطلبم.
ُ
«وأبأرأ ِإلیک مِ مَّ ا صنع ه ُؤال ِء یعأ ِنی أالمُ أش ِرکین»
خدایا من از کاری که مشرکین کردند بیزاری میجویم.
الجامع الصحیح المختصر ،اسم المؤلف :محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا البخاری الجعفی ،دار النشر :دار
ابن کثیر ,الیمامة  -بیروت  ،1987 - 1407 -الطبعة :الثالثة ،تحقیق :د .مصطفی دیب البغا ،ج  ،3ص
 ،1032ح 2651
در رابطه با شهادت حضرت حمزه سیدالشهدا روایاتی وارد شده است که تقاضا دارم عزیزان خوب دقت کنند .در
کتاب «مسند احمد بن حنبل» جلد دوم وارد شده است زمانی که لشکر اسالم از احد برگشتند:
ُ
«فجعل أت نِس ُ
ن»
اج ِه َّ
اء األ أنصا ِر ی أبکین علی من قتِل من أ أزو ِ
زنان انصار برای شهادت همسرانشان گریه میکردند.
«قال فقال رسول َّ
ن حمأ ز ُة ال بواکی له»
اللهِ  eولک أ
رسول هللا فرمودند :حمزه گریه کن ندارد.
ن ی أبکین»
«قال ُثمَّ نام ف أ
است أنبه و ُه َّ

راوی می گوید :پیغمبر اکرم استراحت کردند و زمانی که بیدار شدند ،مشاهده کردند که زنان جلوی در
خانه حمزه سیدالشهدا آمدند و گریه میکنند.
ن أالیوأ م ِإذا ی أبکین ی أن ُدبأن ِبحمأ زة»
«قال ف ُه َّ
راوی می گوید :تا امروز افرادی که بخواهند برای عزیزشان گریه کنند اول برای حمزه گریه میکنند،
سپس برای عزیزان خود گریه میکنند.
مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،اسم المؤلف :أحمد بن حنبل أبو عبدهللا الشیبانی ،دار النشر :مؤسسة قرطبة
– مصر ،ج  ،2ص  ،40ح 4984
«شعیب األرنؤوط» در این کتاب جلد  9صفحه  38میگوید :روایت معتبر است .همچنین در کتاب «مستدرک
علی الصحیحین» جلد اول صفحه  538همین قضایا وارد شده است و راوی میگوید :تا امروز هرکسی بخواهد
برای عزیز خود گریه کند اول برای حمزه گریه میکند ،زیرا:
«فقال لکن حمزة ال بواکی له»
پیغمبر اکرم فرمودند :حمزه گریه کن ندارد.
«یا ویلهن إنهن لها هنا حتی اآلن مروهن فلیرجعن وال یبکین علی هالک بعد الیوم»
زنان مدینه برای مردگانشان گریه نمی کنند مگر بعد از اینکه برای حمزه گریه کنند و این رسم تا امروز
باقی مانده است.
«حاکم نیشابوری» در مورد سند این روایت میگوید:
«صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه»

این حدیث به شرط مسلم صحیح است و مشهورترین حدیث مدینه است.
المستدرک علی الصحیحین ،اسم المؤلف :محمد بن عبدهللا أبو عبدهللا الحاکم النیسابوری ،دار النشر :دار
الکتب العلمیة  -بیروت  1411 -هـ  1990 -م ،الطبعة :األولی ،تحقیق :مصطفی عبد القادر عطا ،ج  ،3ص
 ،215ح 4883
آقای «ذهبی» هم در پاورقی میگوید:
«علی شرط مسلم»
عبارت پاورقی یافت نشد
در پایان خدا را قسم میدهیم به آبروی حضرت حمزه سیدالشهدا فرج موالی ما بقیة هللا األعظم را نزدیک کند.
رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنماید.
خدایا گرفتاریهای مورد نظر و گرفتاران مورد نظر را به آبروی حمزه سیدالشهدا برطرف کند .حوائج ما و شما را
برآورده کند؛ انشاءهللا.
مجری:
حمزه که جان عالم و آدم فدای او
لب باز میکنم که بگویم رثای او
مردی که در شجاعت و هیبت نمونه بود
در غیرت و شکوه و شهامت نمونه بود
شیر خدا و شیر نبی ،فارس العرب

در انتهای جاده مردانگی ،ادب
شبهای مکه شاهد جود و کرامتش
گل داشت با شانه او از سخاوتش
او صاحب تمام صفات حمیده بود
دل را به نور حضرت حق پروریده بود
الگوی اهل سر و یقین بود طاعتش
یعنی زبانزد همه میشد عبادتش
در آسمان مکه دلها ستاره بود
بر قلبهای خسته امیدی دوباره بود
سالم خدا بر حمزه سیدالشهداء ،همه جا یاور رسول هللا ،حیدر دیگر رسول هللا!! انشاءهللا همه ما مورد شفاعت
حضرت حمزه سیدالشهداء قرار بگیریم.
امشب که شب شهادت غریبانه و مظلومانه یار باوفای پیامبر ،عموی نازنین پیامبر ،سیدالشهدا حضرت حمزه
است؛ انشاءهللا لطف و کرم حضرت حق نصیب همه ما شود.
عرض تسلیت و تعزیت به پیشگاه موالیمان امام زمان (ارواحنا له الفداه) و خدمت همه شما عاشقان و
شیفتگان آن حضرت .امشب همچنین شب رحلت حضرت عبدالعظیم حسنی سید الکریم است؛ بازهم عرض
تسلیت داریم.

خیلی خوشحال می شویم عزیزانی که در شهر ری در همجواری حضرت عبدالعظیم حسنی ساکن هستند امشب
برای ما پیام بدهند .اگر امشب به زیارت رفتند یا قرار هست به زیارت بروند ببینیم که امشب اهالی شهر ری چه
میکنند.
ما دوست داریم ببینیم دوستانی که در شهر ری بیننده «شبکه جهانی والیت» و برنامه زنده «حبل المتین»
هستند امشب به صورت ویژه برای ما پیام بدهند.
عزیزان و اهالی شهر ری همین اآلن گوشی تلفن همراه را بردارند و از طریق سامانه پیام کوتاه ما «»30001203
یا از طریق فضای مجازی با برنامههای واتس آپ ،تلگرام و وایبر برای ما پیام بدهند ،اسم و فامیل خود را
بگویند.
ما امشب میخواهیم به صورت ویژه یاد کنیم از بینندگانی که در همجواری حضرت عبدالعظیم حسنی هستند.
ما هر هفته در برنامه زنده «حبل المتین» بحثی را ادامه میدادیم و تقدیم میکردیم که امشب میخواهیم
پیگیری کنیم.
بنده قبل از اینکه وارد بحث بشوم یادآوری میکنم در بخشی که در خدمت عزیزان هستیم و تلفن خواهیم
داشت بزرگواران و غنچههای والیت در هر سن و سالی که هستند میتوانند روی خط ارتباطی ما بیایند و در 5
دقیقه بحث مشروعیت توسل را بیان کنند.
مشروعیت توسل باید از قرآن ،سنت و سیره صحابه بیان شود .همانطور که بیان کردیم در مجموع به  15نفر از
برگزیدگان هدایایی تقدیم خواهد شد.

جناب استاد در برنامههای گذشته در مورد بغض و سب نسبت به حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) مطالبی
را بیان کردید« .ابن تیمیه» که بزرگ و سرکرده وهابیت است به صراحت میگوید که بسیاری از صحابه بغض
امیرالمؤمنین را در دل داشتند.
ما می خواهیم با توجه به ادعا و حرف این شخص حکم بغض نسبت به حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه)
در سنت پیامبر چیست!!
موضوع :حکم بغض صحابه نسبت به امیرالمؤمنین با استناد به کتب اهل سنت
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین
همانطور که حضرتعالی هم اشاره کردید «ابن تیمیه» در کتاب «منهاج السنة النبویة» جلد هفتم صفحه  137به
صراحت اعالم میکند:
«فان کثیرا من الصحابة و التابعین کانوا یبغضونه و یسبونه و یقاتلونه»
بسیاری از صحابه و تابعین بغض علی را در دل داشتند و او را سب میکردند و با او به قتال
میپرداختند.
منهاج السنة النبویة ،اسم المؤلف :أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحرانی أبو العباس ،دار النشر :مؤسسة
قرطبة  ،1406 -الطبعة :األولی ،تحقیق :د .محمد رشاد سالم ،ج  ،7ص  ،137فصل قال الرافضی البرهان
الثانی عشرجلد هفتم صفحه 137
ما در اینجا به تمام عزیزان اهل سنت ،وهابیت و حتی کسانی که خود را مدافع صحابه میدانند عرض کردیم که
به میدان بیایند و از نسبتی که «ابن تیمیه» به صحابه میدهند دفاع کنند.

اگر «ابن تیمیه» دروغ میگوید مدافعین صحابه بیایند و بگویند نسبتی که «ابن تیمیه» به بسیاری از صحابه و
تابعین میدهد دروغ است و ما حرف او را قبول نداریم!!
همچنین اگر «ابن تیمیه» راست میگوید و نستجیر بالله صحابه بغض امیرالمؤمنین را در دل داشتند به ما
بگویید کسی که بغض علی بن أبی طالب را در دل داشته باشد چه حکمی دارد؟!
آیا میتوانیم از طرفی بگوییم بسیاری از صحابه بغض امیرالمؤمنین را در دل داشتند و از طرف دیگر هم بگوییم
قطعا همگی صحابه اهل بهشتند و قطعا بدون هیچ شکی همگی عادل هستند؟!
ما در این مبحث مطالب زیادی را بیان کردیم ،اما تنها میخواهیم ببینیم از دیدگاه منابع اهل سنت و سنت نبی
گرامی اسالم حکم کسی که بغض امیرالمؤمنین را در دل داشته باشد چیست!!
ما در مقام جواب این سؤال به سراغ کتاب «صحیح مسلم» میرویم .در این کتاب حدیث  78وارد شده است:
«و َّال ِذی فلق أالحبة وبرأ ال َّنسمة إنه لع أه ُد النبی أ ُ
األ ِّمی  eإلی أ أن ال یحِ َّب ِنی إال مُ أؤمِ ن وال ی أبغِ ض ِنی إال مُ نافِ ق»
َّ
صحیح مسلم ،اسم المؤلف :مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیری النیسابوری ،دار النشر :دار إحیاء
التراث العربی  -بیروت ،تحقیق :محمد فؤاد عبد الباقی ،ج  ،1ص  ،86ح 78
این روایت به صراحت بیان می کند کسی که امیرالمؤمنین را دشمن بدارد و بغض آن بزرگوار را در دل داشته
باشد منافق است .عزیزان اهل سنت میتوانند در این زمینه اظهارنظر کنند« .ابن تیمیه» از یک طرف میگوید:
«فان کثیرا من الصحابة و التابعین کانوا یبغضونه و یسبونه و یقاتلونه»
و از طرف دیگر «مسلم» میگوید:
«ال یحِ َّب ِنی إال مُ أؤمِ ن وال ی أبغِ ض ِنی إال مُ نا ِفق»

دوستان میتوانند به کتاب «منهاج السنة النبویة» اثر «ابن تیمیه» جلد  7صفحه  159مراجعه کنند تا مشاهده
کنند چه توجیه نادرست و احمقانهای در رابطه با این حدیث وارد شده است.
البته بنده نمیخواهم ذهن مخاطبین عزیز و بینندگان گرامی با عبارتهای نادرست «ابن تیمیه» آشفته شود.
نمونهای از حرفهای او این است که هیچکدام از صحابه چنین ادعایی نداشتند که بغض امیرالمؤمنین نشانه
نفاق است.
در کتاب «تفسیر قرطبی» با تحقیق «دکتر ترکی» یکی از شخصیتهای برجسته عربستان سعودی جلد اول
صفحه  267وارد شده است:
«ولهذا ما روی عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا :ما کنا نعرف المنافقین علی عهد رسول هللا  eإال
ببغضهم لعلی علیه السالم»
روایت شده است که گروهی از صحابه گفتند :ما صحابه همواره منافقین را در زمان پیغمبر اکرم با بغض
علی (علیه السالم) میشناختیم.
الجامع ألحکام القرآن ،اسم المؤلف :أبو عبد هللا محمد بن أحمد األنصاری القرطبی ،دار النشر :دار الشعب
– القاهرة ،ج  ،1ص  ،267باب البقرة )30( :وإذ قال ربک.. ...
آیا روایت از این واضحتر و روشنتر بیاوریم؟! همچنین آقای «آلوسی» در کتاب «تفسیر روح المعانی» جلد 26
صفحه  78از «ابن مردویه» از قول «عبدهللا بن مسعود» نقل میکند:
«ما کنا نعرف المنافقین علی عهد رسول هللا صلی هللا تعالی علیه وسلم إال ببغضهم علی بن أبی طالب»
ما صحابه همواره منافقین را در زمان پیغمبر اکرم با بغض علی (علیه السالم) میشناختیم.
«وأخرج هو وابن عساکر عن أبی سعید الخدری ما یؤیده»

این روایت از قول ابن عساکر به نقل از ابو سعید خدری نقل شده است آنچه را که روایت عبدهللا بن
مسعود را تأیید میکند.
این روایت از قول «آلوسی» یکی از علمای بزرگ اهل سنت که سلفی العقیده بوده است ،جزو متأخرین بوده و
متوفای  1270هجری است مطرح شده است؛ همو که میگوید:
«وعندی أن بغضه رضی هللا تعالی من أقوی عالمات النفاق»
بغض علی بن أبی طالب (علیه السالم) از قویترین نشانههای نفاق است.
«فإن آمنت بذلک فیالیت شعری ماذا تقول فی یزید الطرید»
اگر به این حرف من ایمان آورده است در رابطه با یزید رانده شده که آیا علی را دوست داشت یا دشمن
داشت.
«أکان یحب علیا کرم هللا تعالی وجهه أم کان یبغضه وال أظنک فی مریة من أنه علیه اللعنة»
گمان نمیکنم کسی شک داشته باشد بر اینکه او به لعنت خداوند متعال گرفتار شود.
«کان یبغضه رضی هللا تعالی عنه أشد البغض وکذا یبغض ولدیه الحسن والحسین علی جدهما وأبویهما
وعلیهما الصالة والسالم»
علی را با شدیدترین نحو ممکن دشمن داشت و فرزندان او حسن و حسین را هم همانند جد و پدرشان
(علیهما السالم) دشمن داشت.
«کما تدل علی ذلک اآلثار المتواترة»
این حدیث از احادیث متواتر است.

روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی ،اسم المؤلف :العالمة أبی الفضل شهاب الدین
السید محمود األلوسی البغدادی ،دار النشر :دار إحیاء التراث العربی – بیروت ،ج  ،26ص  ،78باب
محمد )30( :ولو نشاء ألریناکهم.. ...
مطلب بسیار واضح و روشن است .آقای «بوصیری» در کتاب «إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة»
جلد هفتم صفحه  202بحث مفصلی پیرامون شخصیت حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) میآورد ،سپس
در انتها میگوید:
ن مات ی أبغِ ُضک مات مِ یتة جاهِ ِلیة»
«وم أ
یا علی هرکسی با بغض تو بمیرد به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است.
الکتاب :إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة ،المؤلف :أبو العباس شهاب الدین أحمد بن أبی
بکر بن إسماعیل بن سلیم بن قایماز بن عثمان البوصیری الکنانی الشافعی (المتوفی 840 :هـ) ،تقدیم:
فضیلة الشیخ الدکتور أحمد معبد عبد الکریم ،المحقق :دار المشکاة للبحث العلمی بإشراف أبو تمیم
یاسر بن إبراهیم ،دار النشر :دار الوطن للنشر ،الریاض ،الطبعة :األولی 1420 ،هـ  1999 -م ،ج  ،7ص
 ،202ح 6672
این روایت از «ابو یعلی» نقل شده است و راویان آن همگی ثقه هستند .همچنین در کتاب «مستدرک علی
الصحیحین» اثر «حاکم نیشابوری» جلد سوم وارد شده است:
«یا علی أنت سید فی الدنیا سید فی اآلخرة»
یا علی تو سرور دنیا و سرور آخرت هستی.
«حبیبک حبیبی وحبیبی حبیب هللا»

دوست تو دوست من است و دوست من هم دوست خداست.
«وعدوک عدوی وعدوی عدو هللا»
دشمن تو دشمن من است و دشمن من دشمن خداست.
«والویل لمن أبغضک بعدی»
وای بر کسانی که بعد از من بغض تو را دارند.
آقایان اهل سنت روایت «ابن تیمیه» که میگوید:
«فان کثیرا من الصحابة و التابعین کانوا یبغضونه و یسبونه و یقاتلونه»
را با توجه به این روایت توجیه کنند و بر دهان «ابن تیمیه» بگوبند!! چند تن از بنی امیه از قبیل« :معاویه»،
«عمروعاص» و دیگران امیرالمؤمنین را دشمن می دارند و این نشانگر این است که از کوزه برون همان تراود که
در اوست!!
ما اصال این افراد را صحابه نمیدانیم ،چه برسد به اینکه بگوییم این افراد بغض امیرالمؤمنین را در دل داشتند یا
نداشتند!! این در حالی است که روایت:
«فان کثیرا من الصحابة و التابعین کانوا یبغضونه و یسبونه و یقاتلونه»
واقعا حرف درشتی است .از طرف دیگر «حاکم نیشابوری» در مورد سند روایت میگوید:
«صحیح علی شرط الشیخین»
روایت صحیح است و شرایط صحیح مسلم و صحیح بخاری را هم دارد.

المستدرک علی الصحیحین ،اسم المؤلف :محمد بن عبدهللا أبو عبدهللا الحاکم النیسابوری ،دار النشر :دار
الکتب العلمیة  -بیروت  1411 -هـ  1990 -م ،الطبعة :األولی ،تحقیق :مصطفی عبد القادر عطا ،ج  ،3ص
 ،138ح 4640
حال «ذهبی» در پاورقی مطالبی دارد ،اما بنده نمیخواهم ذهن عزیزان مخاطب را با حرف نادرست او مشوش
کنم .همچنین در کتاب «توضیح األفکار» اثر «صنعانی» جلد دوم روایتی وارد شده است که میگوید:
«والنصب بغض علی علیه السالم»
ناصبی کسی است که بغض علی (علیه السالم) را دارد.
الکتاب :توضیح األفکار لمعانی تنقیح األنظار ،المؤلف :محمد بن إسماعیل بن صالح بن محمد الحسنی،
الکحالنی ثم الصنعانی ،أبو إبراهیم ،عز الدین ،المعروف کأسالفه باألمیر (المتوفی 1182 :هـ) ،المحقق:
أبو عبد الرحمن صالح بن محمد بن عویضة ،الناشر :دار الکتب العلمیة ,بیروت -لبنان ،الطبعة :األولی
 1417هـ 1997/م ،ج  ،2ص  ،252مسألة[ 63 :فی معرفة الصحابة]
همچنین در کتاب «مناقب ابن مردویه» صفحه  320ذیل آیه  30از سوره مبارکه محمد (صلی هللا علیه و آله و
سلم):
ن أالقوأ ل)
(و لتعأ ِرف َّن ُهمأ ِفی ل أح ِ
هر چند میتوانی از طرز سخنانشان آنها را بشناسی.
سوره محمد ( :)47آیه 30
از قول «ابو سعید خدری» وارد شده است:

«قال :ببغضهم علی بن أبی طالب (رضی هللا عنه)»
مناقب علی بن أبی طالب (ع) وما نزل من القرآن فی علی (ع) ،نویسنده :أحمد بن موسی ابن مردویه
األصفهانی ،وفات ،410 :رده :مصادر انساب ومعاجم مختلف ،خطی :خیر ،تحقیق :جمعه ورتبه وقدم له:
عبد الرزاق محمد حسین حرز الدین ،چاپ :الثانیة ،سال چاپ 1382 - 1424 :ش ،ص  ،320ح 532
ن أالقوأ ل) در این آیه شریفه بغض علی بن أبی طالب است .همچنین در کتاب «تفسیر
به بیان بهتر مراد از (ل أح ِ
در المنثور» اثر آقای «سیوطی» جلد  7صفحه  504از قول «ابن مردویه» و «ابن عساکر» از «ابو سعید خدری»
نقل شده است:
«فی قوله (ولتعرفنهم فی لحن القول) قال :ببغضهم علی بن أبی طالب»
در این روایت هم وارد شده مراد از حرفهای نیشدار بغض علی بن أبی طالب است .در ادامه وارد شده است:
«وأخرج ابن مردویه عن ابن مسعود رضی هللا عنه قال :ما کنا نعرف المنافقین علی عهد رسول هللا  eإال
ببغضهم علی بن أبی طالب»
الدر المنثور ،اسم المؤلف :عبد الرحمن بن الکمال جالل الدین السیوطی ،دار النشر :دار الفکر  -بیروت –
 ،1993ج  ،7ص  ،504باب محمد )32 - 29( :أم حسب الذین.. ...
آقای «صالحی شامی» در کتاب «سبل الهدی و الرشاد» ذیل این آیه شریفه بسیار مانور داده است .او در جلد
یازدهم از این کتاب ذیل این آیه شریفه میگوید:
«ببغضهم :علی بن أبی طالب»
سبل الهدی والرشاد فی سیرة خیر العباد ،اسم المؤلف :محمد بن یوسف الصالحی الشامی ،دار النشر:
دار الکتب العلمیة  -بیروت  1414 -هـ ،الطبعة :األولی ،تحقیق :عادل أحمد عبد الموجود وعلی محمد

معوض ،ج  ،11ص  ،290الباب العاشر فی بعض فضائل أمیر المؤمنین أبی الحسن علی بن أبی طالب بن
عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف القرشی الهاشمی
آقای «شوکانی» در کتاب «فتح القدیر» جلد پنجم صفحه  40همین تعبیر را دارد و میگوید:
«(ولتعرفنهم فی لحن القول) قال ببغضهم علی بن أبی طالب»
فتح القدیر الجامع بین فنی الروایة والدرایة من علم التفسیر ،اسم المؤلف :محمد بن علی بن محمد
الشوکانی ،دار النشر :دار الفکر – بیروت ،ج  ،5ص  ،40باب محمد )31( :ولنبلونکم حتی نعلم.. ...
همچنین در کتاب «معجم الکبیر» اثر «طبرانی» جلد ششم صفحه  239روایتی از قول سلمان به نقل از رسول
گرامی اسالم (صلی هللا علیه و آله و سلم) وارد شده است که به حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه)
میفرماید:
«مُ حِ ُّبک مُ حِ ِّبی ومُ أبغِ ُضک مُ أبغِ ِضی»
دوست تو دوست من است و دشمن تو دشمن من است.
المعجم الکبیر ،اسم المؤلف :سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبرانی ،دار النشر :مکتبة الزهراء -
الموصل  ،1983 - 1404 -الطبعة :الثانیة ،تحقیق :حمدی بن عبدالمجید السلفی ،ج  ،6ص  ،239ح
6097
معنای فرمایش رسول گرامی اسالم این است که هرکسی بغض امیرالمؤمنین را در دل داشته باشد بغض
پیغمبر اکرم را در دل دارد .این مسئله به قدری وسیع است که روایات فراوانی در این خصوص بیان شده است.
در کتاب «مجمع الزوائد» جلد  9روایتی از سلمان نقل شده است که رسول گرامی اسالم فرمودند:

«مُ حِ ُّبک مُ حِ ِّبی ومُ أبغِ ُضک مُ أبغِ ِضی»
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،اسم المؤلف :علی بن أبی بکر الهیثمی ،دار النشر :دار الریان للتراث/دار
الکتاب العربی  -القاهرة ,بیروت –  ،1407ج  ،9ص  ،132باب منه جامع فیمن یحبه ومن یبغضه
او در ادامه میگوید« :طبرانی» این روایت را نقل کرده است .راوی آن «عبدالملک طویل» است که «ابن حبان»
او را توثیق کرده و «أزدی» او را تضعیف کرده است .سایر رجال او هم ثقه هستند.
«عبدالملک» میگوید :فرضا کسی روایتی را توثیق کرد و دیگری آن را تضعیف کرد ،روایت حسن میشود و
معتبر است .همچنین در کتاب «تاریخ دمشق» جلد  42صفحه  269وارد شده است که رسول گرامی اسالم به
امیرالمؤمنین فرمودند:
«مُ حِ ُّبک مُ حِ ِّبی ومُ أبغِ ُضک مُ أبغِ ِضی»
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  ،1995 -تحقیق :محب الدین
أبی سعید عمر بن غرامة العمری ،ج  ،42ص  ،269ح 4933
ما در این مبحث روایت زیاد داریم و یک مورد یا دو مورد نیست .بنده عرض کردم که جناب آقای «صالحی
شامی» در کتاب «سبل الهدی و الرشاد» جلد یازدهم نسبت به امیرالمؤمنین پرونده مفصلی را باز کرده است
فضائل بینظیر آن بزرگوار را مطرح کرده است.
او به قدری زیبا وارد شده است که انسان واقعا لذت میبرد .بنده تنها به بعضی از این روایات اشاره میکنم .او از
«ابن مسیب» میگوید:
«ما کان أحد یقول :سلونی غیر علی»

احدی غیر از علی نتوانست بگوید از من سؤال کنید.
«قال ابن عباس :أعطی علی تسعة أعشار العلم ،ووهللا لقد شارکهم فی العشر الباقی»
ابن عباس می گوید :نود درصد علوم دین نزد علی بن أبی طالب است ،و وهللا او در ده درصد دیگر علوم
که میان مردم است شریک است.
«وروی ابن مردویه عن ابن مسعود  -رضی هللا تعالی عنه  -قال :ما کنا نعرف المنافقین علی عهد رسول
هللا  ' - e -إال ببغضهم علی بن أبی طالب '»
سپس میگوید:
«أن رسول هللا قال( :اشتاقت الجنة) وفی لفظ الجنة قد اشتاقت إلی أربعة :علی وسلمان وأبی وعمار بن
یاسر '»
رسول هللا فرمودند :بهشت مشتاق چهار نفر از صحابه است :علی و سلمان و أبی بن کعب و عمار بن
یاسر.
«أن رسول هللا قال ' :أعلم الناس بعدی علی بن أبی طالب '»
رسول هللا فرمودند :عالمترین انسانها بعد از من علی بن أبی طالب است.
«أن رسول هللا قال ' :إن هللا  -عز وجل  -وأمرنی بحب أربعة ' وفی لفظ ' إن هللا  -عز وجل  -یحب من
أصحابی أربعة :وأخبرنی أنه یحبهم علی منهم ،وأبو ذر منهم ،ومقداد وسلمان»
رسول هللا فرمودند :خداوند عالم به من دستور داده تا چهار نفر از اصحابم را دوست داشته باشم :علی
بن أبی طالب ،ابوذر ،مقداد و سلمان.

«أن رسول هللا رأی علیا فقال ' :أنا وهذا حجة علی أمتی یوم القیامة '»
رسول هللا به علی بن أبی طالب اشاره کردند و فرمودند :من و او حجت بر تمام امت من در قیامت
هستیم.
«أن رسول هللا قال ' :النظر إلی وجه علی عبادة '»
رسول هللا فرمودند :نگاه کردن به چهره علی عبادت است.
«أن  -رسول هللا قال ' :النظر إلی علی عبادة '»
رسول هللا فرمودند :نگاه کردن به علی عبادت است.
«أن رسول هللا قال ' :من فارق علیا فارقنی ،ومن فارقنی فارق هللا '»
رسول هللا فرمودند :هرکسی از علی جدا شود از من جدا شده است و هرکسی از من جدا شود از خداوند
جدا شده است.
«أن رسول هللا قال ' :من سب علیا فقد سبنی ،ومن سبنی فقد سب هللا '»
هرکسی به علی ناسزا بگوید به من ناسزا گفته است و هرکسی به من ناسزا بگوید به خدا ناسزا گفته
است.
«وأحب من أحبه ،وأبغض من أبغضه»
دوست بدارید هرکسی علی را دوست دارد و دشمن بدارید هرکسی علی را دشمن دارد.
سبل الهدی والرشاد فی سیرة خیر العباد ،اسم المؤلف :محمد بن یوسف الصالحی الشامی ،دار النشر:
دار الکتب العلمیة  -بیروت  1414 -هـ ،الطبعة :األولی ،تحقیق :عادل أحمد عبد الموجود وعلی محمد

معوض ،ج  ،11ص  ،294 – 289الباب العاشر فی بعض فضائل أمیر المؤمنین أبی الحسن علی بن أبی
طالب بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف القرشی الهاشمی
این روایات نمونه ای از مطالبی بود که حکم بغض نسبت به حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) را در سنت
رسول گرامی اسالم نشان میداد؛ البته بنده به بخشی از آنها اشاره کردم.
اگر قرار باشد روایاتی که در مذمت بغض امیرالمؤمنین وجود دارد را بیان کنیم مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد
شد.
مجری:
استاد حال سؤال دیگری به ذهنم رسید؛ ما میخواهیم ببینیم در منابع و کتب اهل سنت این مطلب آمده که
بغض امیرالمؤمنین نشانه حرامزادگی است؟! این مطلب باید خیلی شدت داشته باشد!!
موضوع :بغض حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) نشانه حرامزادگی است!!
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
سؤال بسیار پیچیده است و شاید اگر این سؤال مطرح نمیشد بهتر بود ،اما بنده بدون هیچ اظهار نظری
آنچه در کتب عزیزان اهل سنت نسبت به این مطلب آمده را بیان میکنیم.
البته ما اهل سنت را محب اهلبیت و امیرالمؤمنین میدانیم .من گمان نمیکنم شما در کره زمین یک شخص
سنی پیدا کنید که با ویژگیهای سنی نستجیر بالله بغض امیرالمؤمنین را در دل داشته باشد.
بنده معتقدم نود و پنج درصد وهابیت محب حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) هستند .در طول تاریخ چنین
بود که جز خوارج و بنی امیه کسانی وجود نداشتند که بغض امیرالمؤمنین را در دل داشته باشند.

به دلیل اینکه سؤال فرمودید باید بگویم که در کتاب «النهایة فی غریب الحدیث و األثر» اثر «ابن اثیر جزری»
متوفای  606روایتی وارد شده است .دقت داشته باشید که این شخص «ابن اثیر» صاحب کتاب «الکامل فی
التاریخ» نیست ،زیرا او متوفای  630است.
در جلد اول این کتاب روایتی از «ابو سعید خدری» نقل شده است که میگوید :ما منافقین را با بغض علی بن
أبی طالب میشناختیم .او سپس میگوید:
«کنا نبور أوالدنا بحب علی رضی هللا عنه»
ما فرزندان خود را با حب علی بن أبی طالب (رضی هللا عنه) آزمایش میکردیم.
النهایة فی غریب الحدیث واألثر ،اسم المؤلف :أبو السعادات المبارک بن محمد الجزری ،دار النشر:
المکتبة العلمیة  -بیروت  1399 -هـ  1979 -م ،تحقیق :طاهر أحمد الزاوی  -محمود محمد الطناحی ،ج
 ،1ص  ،161باب بور
دقت داشته باشید در زمان گذشته آزمایشگاه دی ان ای نبود و آزمایشگاه مردم محبت و بغض امیرالمؤمنین
(سالم هللا علیه) بود .همچنین در کتاب «لسان العرب» اثر «ابن منظور» جلد چهارم وارد شده است:
«کنا نبور أوالدنا بحب علی ،علیه السالم»
ما فرزندان خود را با حب علی بن أبی طالب (رضی هللا عنه) آزمایش میکردیم.
لسان العرب ،اسم المؤلف :محمد بن مکرم بن منظور األفریقی المصری ،دار النشر :دار صادر  -بیروت،
الطبعة :األولی ،ج  ،4ص  ،87باب بور
این روایت در کتاب «تاج العروس» اثر «زبیدی» هم وارد شده است .در ماده «بور» وارد شده است:

بح ِّ
«ک َّنا ن ُبورُ أوأ الدنا ُ
ب علی رضی الل ُه عنه»
تاج العروس من جواهر القاموس ،اسم المؤلف :محمد مرتضی الحسینی الزبیدی ،دار النشر :دار الهدایة،
تحقیق :مجموعة من المحققین ،ج  ،10ص  ،257باب بور
آقای «ابن مردویه» در کتاب «مناقب علی بن أبی طالب» صفحه  76از «أنس بن مالک» صحابی و خادم رسول
گرامی اسالم (صلی هللا علیه و آله و سلم) و میگوید:
اگر ما میخواستیم حاللزادگی فرزندان خود را مشخص کنیم او را با بغض علی بن أبی طالب امتحان
میکردیم .اگر فرزند ما بغض علی بن أبی طالب را در دل نداشت میدانستیم که او حاللزاده است.
همچنین در کتاب «مناقب أسد هللا الغالب» اثر «شمس الدین جزری» از قول «قبادة بن ثابت» وارد شده
است:
«کنا نبور أوالدنا بحب علی بن أبی طالب»
ما فرزندان خود را با حب علی بن أبی طالب آزمایش میکردیم.
«فإذا رأینا أحدهم ال یحب علی بن أبی طالب علمنا أنه لیس منا وأنه لغیر رشده»
اگر میدیدیم یکی از فرزندان ما حب علی بن أبی طالب را در دل ندارند میفهمیدیم او فرزند ما نیست
و حرام زاده است.
الکتاب :مناقب األسد الغالب مُ مزق الکتائب ومُ ظهر العجائب لیث بن غالب أمیر المؤمنین أبی الحسن
علی بن أبی طالب رضی هللا عنه ،المؤلف :شمس الدین أبو الخیر ابن الجزری ،محمد بن محمد بن
یوسف (المتوفی 833 :هـ) ،المحقق :طارق الطنطاوی ،الناشر :مکتبة القرآن ،الطبعة :األولی  ،1994ج ،1
ص  ،19ح 11

این روایات نشانگر این است که محبت و بغض حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) نشانه حاللزادگی و غیر
حاللزادگی است.
حال کسانی که واقعا محبت امیرالمؤمنین را در دل دارند باید بر مادر خود ببالند ،زیرا در روایت وارد شده است:
اگر محبت ما اهلبیت را چشیدید بروید بر مادر خود دعا کنید ،زیرا شما را از طریق حالل به دنیا آوردند.
شیعه ،سنی و حتی مسیحیت امیرالمؤمنین را دوست دارند؛ ما مشاهده میکنیم مسیحیان زیادی در دنیا وجود
دارند که آن بزرگوار را دوست دارند و عاشق او هستند.
«جورج جورداق» مسیحی در مورد شخصیت امیرالمؤمنین کتابی نوشته است که جزو کتب برتر در مورد آن
بزرگوار است .همچنین «سلیمان کتانی» شخص مسیحی در مورد امیرالمؤمنین کتابی نوشته است که انسان
واقعا به بیان و قلم شیوای او غبطه میخورد.
بنابراین بحث امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) یک بحث فرامذهبی و فرادینی است .من در خدمت شما هستم.
مجری:
استاد از شما ممنون و متشکرم .خوشا به حال همه شما بینندگان عزیزمان و بزرگوارانی که برنامه ما را تماشا
میکنند .عزیزان شیعه و اهل سنت که دلهایشان لبریز از محبت موال امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) است؛
انشاءهللا این محبت گوارای وجودتان باشد!!
بخشی از پیامکهای بینندگان برنامه:
بسیاری از عزیزان هم لطف کردند برای ما پیام دادند .آقای هادی از مشهد مقدس از شما ممنون هستم.
آقای علی دلشادی از تبریز بزرگواری فرمودند و برای ما پیام فرستادند.

آقای علی قربانی برای ما پیام فرستادند که از ایشان ممنون و سپاسگذار هستیم.
از خانم خادمی ممنون و سپاسگذاریم.
برخی از دوستان مطالبی را بیان کردند ،اما دیگر فرصت خواندن این مطالب را نداریم.
خانواده زمانی باب گهری حاضری خود را اعالم کردند؛ از شما خانواده عزیز که همیشه همراه «شبکه جهانی
والیت» همراه هستید ممنونیم.
آقای هللایاری از شما سپاسگذار هستم.
آقای قبادیان از تهران الهی عاقبت بخیر شوید.
خانم حبیبی لطف کردند و برای ما پیام فرستادند.
آقا رضا عزیز از تهران برای ما پیام فرستادند.
آقای علی معلمیان از مشهد مقدس و بسیاری از دوستان دیگر که همیشه همراه «شبکه جهانی والیت» هستند
برای ما پیام میدهند.
بنده اگر الیق باشم فردا عازم مشهد الرضا و حرم علی بن موسی الرضا (علیه السالم) هستم؛ حضرت استاد
دعاگوی شما و همه دوستان خوب بیننده به ویژه دعاگوی عزیزان خارج از کشور هستم.
بنده میدانم وقتی اسم امام رضا امام رئوف میآید چه حالی به آنها دست میدهد و دلشان راهی مشهد
میشود .فردا در جوار حرم علی بن موسی الرضا (علیه السالم) دعاگوی همه شما هستم.
استاد یک سؤال دیگر بپرسم و شما ب ه صورت مختصر و مفید بیان بفرمایید ،سپس در خدمت دوستان خوب
بیننده باشیم و تلفنهایشان را داشته باشیم.

غالبا زمانی که ما از این دست مطالب بیان میکنیم برخی از بینندگان میگویند" :این مطالب را از کتب شیعه
هم بیان کنید تا دل ما بیشتر قرص شود!!"
استاد میخواهی م ببینیم روایتی در منابع خودمان ،منابع شیعه هم در رابطه با بغض حضرت امیرالمؤمنین
(سالم هللا علیه) وجود دارد ،یا خیر؟!
موضوع :حکم بغض صحابه نسبت به امیرالمؤمنین با استناد به کتب شیعه
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
این روایات در کتب شیعه فراوان و با شدت بیشتری بیان شده است .در کتاب «عیون أخبار الرضا» جلد دوم
صفحه  60روایتی از رسول گرامی اسالم بیان شده است که حضرت میفرماید:
ض ع ِلی ک أفر و ُب أغ ُ
« ُب أغ ُ
ض ب ِنی ه ِ
اشم نِفاق»
بغض علی نشانه کفر است و بغض بنی هاشم نشانه نفاق است.
عیون أخبار الرضا علیه السالم ،نویسنده :ابن بابویه ،محمد بن علی ،محقق  /مصحح :الجوردی ،مهدی ،ج
 ،2ص  ،60ح 239
همچنین در کتاب «بحاراالنوار» جلد نهم از کتاب «تفسیر علی بن ابراهیم» نقل میکند:
« ِإ َّن آیة أالمُ نافِ ِق ُب أغ ُ
ض ع ِلی ع»
نشانه منافق بغض علی (علیه السالم) است.
«فکان قوأ م ی أظ ِهرُ ون أالمو َّدة لِع ِلی ع عِ أند ال َّن ِبی ص و ی ِ
سرُّ ون ُب أغضه»

افرادی نزد امیرالمؤمنین و رسول گرامی اسالم اظهار مودت میکردند ،اما پشت سر بغض امیرالمؤمنین
را در دل داشتند.
بحار األنوار ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :جمعی از محققان ،ج  ،9ص
 ،214ح 92
قرآن کریم در توصیف این افراد میفرماید:
(أال حِ ین ی أست أغ ُشون ِثیاب ُهم)
آگاه باشید آن گاه که آنها لباسهایشان را بخود میپیچند و خویش را در آن پنهان میدارند.
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این آیه وضعیت این افراد را به صورت مفصل بیان میکند .همچنین در کتاب «بحاراألنوار» جلد  39صفحه 304
روایتی که «مسلم» در حدیث  131آورده بود را ایشان آورده است.
ایشان همچنین حدیث «ابو سعید خدری» را نقل کرده است و از قول رسول گرامی اسالم نقل میکند:
ل ی أدف ُع أالق أطر عن ه ِذهِ أ ُ
«إ َّن َّ
الله ع َّز و ج َّ
األمَّ ةِ ِب ُب أغ ِض ِهمأ ع ِلی بأن أ ِبی طالِب ع»
أ
ِ
اگر خداوند عالم بخواهد باران رحمت خود را از مردم محبوس کند به جهت بغض امیرالمؤمنین است.
همچنین در روایت دیگری وارد شده است:
ل ُّ
الذ ُنوب کما تأأک ُ
أن أ ِبی طالِب یأأک ُ
ل النَّارُ أالحطب»
« ُح ُّ
ب ع ِلی ب ِ
محبت علی بن أبی طالب گناهان را نابود میکند همانطور که آتش هیزم را نابود میکند.

بحار األنوار ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :جمعی از محققان ،ج ،39
ص  ،304ح 120
در روایت دیگری وارد شده است که رسول گرامی اسالم فرمودند:
ن أبأغضنا أبأغض ُه َّ
ن طاب موأ لِ ُده»
الل ُه و أ أسکن ُه نار ُه و ال یحِ ُّبنا ِإ َّال م أ
«و م أ
هرکسی بغض ما را داشته باشد خداوند عالم بغض او را دارد و او را در آتش جهنم ساکن میکند.
بحار األنوار ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :جمعی از محققان ،ج ،39
ص  ،306ح 122
در روایت دیگری وارد شده است که پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمودند:
ن أبأغضک و ک َّذب علیک»
«ویل لِم أ
وای بر کسی که بغض تو را داشته باشد و تو را دشمن بدارد.
ن أبأغضک هلک»
«و م أ
هرکسی بغض تو را داشته باشد هالک خواهد شد.
بحار األنوار ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :جمعی از محققان ،ج ،39
ص  ،306ح 124
در روایت دیگری وارد شده است:
ن مات و ِفی ق أل ِبهِ ُب أغ ُ
أن أ ِبی طالِب ف ألیمُ أ
ت ی ُهو ِدیا أوأ ن أصرا ِنیا»
«م أ
ض ع ِلی ب ِ

هرکسی بمیرد و در قلب او بغض علی بن أبی طالب باشد موقع مردن یا یهودی میمیرد و یا نصرانی
میمیرد.
ال ِإ َّال مُ نا ِفق»
«یا ع ِلی ال ی أبغِ ُضک مِ ن ال ِّرج ِ
یا علی! هرکسی بمیرد و بغض تو را داشته باشد قطعا منافق هستند.
ُ
ن حمل أت ُه أمُّ ُه و هِ ی حائِض»
«و م أ
بحار األنوار ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :جمعی از محققان ،ج ،39
ص  ،305ح 120
ما این سؤال را به صورت فشرده و خالصه پاسخ دادیم.
مجری:
بسیار خوب ،الهی شکر.
همین که نوکرم الحمدلله
گدای این درم الحمدلله
همین که با تمام رو سیاهی
محب حیدرم الحمدلله
السالم علیک یا أمین هللا فی أرضه و حجته علی عباده السالم علیک یا أمیرالمؤمنین

الهی دلتان همیشه لبریز از عشق و ارادت و محبت به موال امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) باشد .زمانی که
اسمش را میشنوید ،نامش را میشنوید ،فضائلش را میشنوید ،القابش را میشنوید و از آن بزرگوار یاد
میشود دل و جگرتان خنک میشود.
انشاءهللا همیشه این عشق و ارادت و محبت باشد و خداوند این محبت را از ما نگیرد .لحظه آخر زندگی و لحظه
جان کندن هیچ چیزی نمی تواند به ما کمک کند و به فریاد ما برسد جز عشق و ارادت و محبت و والیت
امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه).
تماس بینندگان برنامه:
ما از این لحظه تا پایان برنامه که تقریبا  15دقیقه فرصت داریم پاسخگوی تلفنهای شما عزیزان هستیم .اگر
دوستان به صورت مختصر و مفید صحبت کنند میتوانیم در این فاصله چند تلفن را پاسخ بدهیم.
سرکار خانم خسروی از سیریجان اولین بیننده برنامه ما هستند .آقای خسروی سالم به شما:
بیننده (خانم خسروی از سیریجان – شیعه):
عرض سالم و ادب خدمت حاج آقای قزوینی بزرگوار و حاج آقای اسماعیلی عزیز .بنده اول یک آیه از سوره
مائده را خدمت شما میخوانم ،بعد در مورد توسل توضیح میدهم.
(یا أیها َّالذِین آم ُنوا ا َّت ُقوا َّ
الله و ابأت ُغوا ِإلیهِ أالو ِسیلة و جا ِه ُدوا فِ ی س ِبیلِهِ لع َّلکمأ ُت أفل ُِحون)
ای کسانی که ایمان آوردهاید پرهیزگاری پیشه کنید و وسیلهای برای تقرب به خدا انتخاب نمائید و در
راه او جهاد کنید باشد که رستگار شوید.
سوره مائده ( :)5آیه 35

موضوع مهمی که در این آیه مورد بحث قرار میگیرد دستوری است که درباره انتخاب وسیله بیان شده است.
اصال ما مراد از خواندیم أ
(الو ِسیلة) که در این آیه وجود دارد ،چیست.
أ
(الو ِسیلة) در اصل به معنای تقرب جستن برای چیزی که باعث تقرب به دیگری از روی عالقه و رغبت میشود.
بنابراین أ
(الو ِسیلة) در این آیه شریفه معنای بسیار وسیعی دارد و هر کاری و هر چیزی که باعث نزدیک شدن به
پیشگاه مقدس پروردگار میشود را شامل میشود.
مهمترین مصداق أ
(الو ِسیلة) ایمان به خداوند متعال و رسول گرامی اسالم (صلی هللا علیه و آله و سلم) ،جهاد،
عبادتی همچون نماز ،زکات ،روزه ،زیارت خانه خدا و همچنین صله رحم و انفاق در راه خدا اعم از انفاقهای
پنهانی و همچنین هر کار خیر و نیکی را شامل میشود.
حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) در کتاب شریف «نهج البالغه» میفرمایند :بهترین چیزی که به وسیله آن
می توان به خداوند نزدیک شد ایمان به خداوند متعال و پیامبر او و جهاد در راه خداوند است که قله کوهسار
اسالم است.
اخالص «ال إله إال هللا» همان فطرت توحید است ،برپا داشتن نماز که آئین اسالم است ،زکات که فریضهای
واجب است ،روزه ماه مبارک رمضان که سپری در برابر گناه و کیفرهای الهی است.
همچنین حج عمره فقر و پریشانی را دور میکند و گناهان را میشوید و صله رحم که ثروت را زیاد میکند و
عمر را طوالنی میکند.
انفاقهای پنهانی که جبران گناهان مینماید و انفاق آشکار که مرگهای ناگوار و بد را دور میکند و کارهایی که
انسان را از سقوط نجات میدهد.

شفاعت پیامبران و امامان و بندگان صالح خداوند که طبق صریح قرآن باعث تقرب به سوی پروردگار میگردد
در مفهوم وسیع توسل داخل است.
همچنین پیروی از پیامبر و امام و گام نهادن در جای گام آنها از این موارد است ،زیرا همه این موارد موجب
نزدیکی به ساحت قدس پروردگار میشود.
سوگند دادن خداوند متعال به مقام پیامبران و امامان و صالحان که نشانه عالقه به آنها و اهمیت دادن به مقام
و مکتب آنها میباشد جزو این مفهوم وسیع توسل است.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
موفق و مؤید باشید ،انشاءهللا خداوند متعال به شما جزای خیر عنایت کند.
بیننده:
خواهش میکنم؛ اگر فرصت وجود دارد من ادامه بدهم.
مجری:
اگر مطالب خود را در یک دقیقه جمع کنید ممنونم.
بیننده:
در جای دیگری از قرآن کریم به خوبی در مورد توسل صحبت شده است که وسیله قرار دادن مقام انسان صالح
در پیشگاه خداو ند متعال و طلب چیزی از خداوند به خاطر او به هیچ وجه ممنوع نیست و منافات با توحید
ندارد .در آیه  64از سوره مبارکه نساء وارد شده است:
ول لوج ُدوا َّ
است أغفرُ وا َّ
ُ
است أغفر ل ُه ُم ال َّر ُس ُ
(و لوأ أ َّن ُهمأ ِإ أذ ظلمُ وا أ أن ُفس ُهمأ
الله توَّ ابا رحِ یما)
الله و أ
جاؤک ف أ

و اگر این مخالفان هنگامی که به خود ستم میکردند (و فرمانهای خدا را زیر پا میگذاردند) به نزد تو
میآمدند و از خدا طلب آمرزش میکردند و پیامبر هم برای آنها استغفار میکرد خدا را توبهپذیر و
مهربان مییافتند.
سوره نساء ( :)4آیه 64
اگر ما گناهی میکنیم خداوند متعال به ما راه آمرزش و توبه نشان میدهد .اگر ما این کار را انجام ندهیم و به
پیامبر اکرم توسل نکنیم نشانه منافقین را داریم .خداوند متعال در سوره مبارکه منافقون آیه  5میفرماید:
ول َّ
(و ِإذا ِقیل ل ُهمأ تعالوأ ا ی أست أغ ِف أر لکمأ ر ُس ُ
اللهِ لوَّ وأ ا رُ ُؤس ُهمأ و رأیت ُهمأ ی ُص ُّدون و ُهمأ مُ أستک ِبرُ ون)
هنگامی که به آنها گفته شود بیائید تا رسول خدا برای شما استغفار کند سرهای خود را (از روی استهزا
و کبر و غرور) تکان میدهند ،و آنها را میبینی که از سخنان تو اعراض کرده و تکبر میورزند.
سوره منافقون ( :)63آیه 5
بنابراین ما با افتخار توسل میکنیم و هرکسی که از توسل رویگردان است صفت منافقین را دارد.
مجری:
خیلی عالی ،خانم خسروی از شما ممنونم .انشاءهللا بیشتر عنایت داشته باشید مخصوصا در تالوت و قرائت
آیات قرآن که آیه اشتباه خوانده نشود .از شما ممنونم ،انشاءهللا موفق باشید.
بنده فقط یک نکته را به خانم خسروی یا دوستان خوب بیننده دیگر بگویم که طوری برنامه ریزی بفرمایید که
این مطالب در زمان مشخص بیان شود .هدف ما این است که مطالب به صورت مختصر و مفید بیان شود.

طوری برنامه ریزی کنید که مشروعیت توسل از قرآن ،سنت و سیره صحابه را مجموعا در  5دقیقه بیان
بفرمایید .به عنوان مثال از قرآن کریم یک آیه بفرمایید ،از بحث سنت و سیره صحابه یک مورد بیان بفرمایید.
اگر از هرکدام یک مورد بفرمایید تقریبا  5دقیقه کامل میشود .بازهم از سرکار خانم خسروی تشکر میکنیم.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
خیلی عالی بود و قشنگ صحبت کردند.
مجری:
از ایشان ممنون و متشکریم .خدمت جناب آقای حبیبی از تهران سالم عرض میکنم.
بیننده (آقای حبیبی از تهران – شیعه):
سالم علیکم و رحمة هللا؛ اگر اجازه بدهید میخواهم اثبات والیت یگانه امیرالمؤمنین جهان اسالم را از قرآن و
منابع اهل سنت عرض کنم.
مجری:
بفرمایید.
بیننده:
بسم هللا الرحمن الرحیم .در قرآن کریم آیه والیت وجود دارد که میفرماید:
الل ُه و ر ُس ُ
(إ َّنما ولِیکمُ َّ
ُ
الصالة و ی أؤ ُتون ال َّزکاة و ُهمأ
ول ُه و َّالذِ ین آم ُنوا َّال ِذین ی ِقیمُ ون َّ
راکعون)
ِ

سرپرست و رهبر شما تنها خدا است ،و پیامبر او ،و آنها که ایمان آوردهاند و نماز را بر پا میدارند و در
حال رکوع زکات میپردازند.
سوره مائده ( :)5آیه 55
آقای «طبری» در کتاب خود جلد  6صفحه  390مینویسد :این آیه درباره علی بن أبی طالب نازل شده است که
او در حال رکوع صدقه داده است.
همچنین آقای «ابن ابی حاتم» در کتاب «تفسیر» خود جلد  6صفحه  1162از «عتبة بن أبی حکیم» همین
مطلب را نقل میکند.
«ابن تیمیه» درباره «تفسیر طبری» و «تفسیر ابن ابی حاتم» میگوید :تفاسیر آنها از تفاسیری است که
روایات نقل شده در آنها در تفسیر قرآن کریم قابل اعتماد است.
آقای «آلوسی» در کتاب «روح المعانی» جلد  6صفحه  167درباره شأن نزول این آیه میگوید :اکثر صاحبان
روایت بر این باور هستند که این آیه در مورد حضرت علی (علیه السالم) نازل شده است.
از دیدگاه بیشتر محدثین این آیه در مورد حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) نازل شده است .این مطلب در
کتاب «روح المعانی» جلد  6صفحه  186آمده است.
آقای «سیوطی» یکی از دانشمندان بزرگ اهل سنت در کتاب «الدر المنثور» جلد  2صفحه  293ذیل این آیه از
«ابن عباس» نقل میکند که امیرالمؤمنین در حال رکوع بودند که سائلی از او تقاضای کمک کرد و آن حضرت
انگشتر خود را به سائل صدقه داد.
پیامبر گرامی اسالم از سائل پرسید :چه کسی انگشتر را به تو صدقه داد؟! سائل به پیغمبر اکرم عرض کرد :آن
مرد که در حال رکوع است .در این هنگام آیه نازل شد!!

آقای «واحدی» در کتاب «اسباب النزول» صفحه  148و آقای «زمخشری» در کتاب «تفسیر الکشاف» جلد یک
صفحه  649این روایت را نقل کردند و تصریح کردند که آیه:
الل ُه و ر ُس ُ
(إ َّنما ولِیکمُ َّ
ُ
الصالة و ی أؤ ُتون ال َّزکاة و ُهمأ
ول ُه و َّالذِ ین آم ُنوا َّال ِذین ی ِقیمُ ون َّ
راکعون)
ِ
در مورد حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) نقل شده است .همچنین آقای «فخر رازی» در کتاب «تفسیر»
خود از «عبدهللا بن سالم» نقل میکند:
هنگامی که این آیه نازل شد من به رسول خدا عرض کردم که با چشم خود دیدم علی بن أبی طالب انگشتر
خود را در حال رکوع به نیازمندی صدقه داد .به همین دلیل ما والیت علی بن أبی طالب را پذیرفتیم.
آیه دوم آیه شریفه ابالغ است که خداوند متعال میفرماید:
ُ
(یا أیها ال َّرس ُ ِّ
ل فما ب َّل أغت ِرسالت ُه و َّ
ن ربِّک و ِإ أن لمأ ت أفع أ
الل ُه یعأ ِصمُ ک مِ ن ال َّناس)
ُ
ول بل أغ ما أ أن ِزل ِإلیک مِ أ
ای پیامبر آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است کامال (به مردم) برسان و اگر نکنی ،رسالت او
را انجام ندادهای و خداوند تو را از (خطرات احتمالی) مردم نگاه میدارد.
سوره مائده ( :)5آیه 67
«ابن ابی حاتم» در کتاب «تفسیر» خود از «ابو سعید خدری» نقل میکند که:
«نزلت هذه االیة یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی بن ابی طالب»
تفسیر القرآن ،اسم المؤلف :عبد الرحمن بن محمد بن إدریس الرازی ،دار النشر :المکتبة العصریة -
صیدا ،تحقیق :أسعد محمد الطیب ،ج  ،4ص  ،1172ح 6609

همچنین آقای «آلوسی» در کتاب «روح المعانی» جلد  6صفحه  196نقل میکند که «ابن مردویه» از «ابن
مسعود» نقل کرده است که ما در زمان رسول خدا (صلی هللا علیه و آله و سلم) این آیه را اینگونه میخواندیم:
آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است که علی ولی مؤمنین است را به طور کامل به مردم ابالغ کن و اگر
چنین نکنی رسالت او را انجام ندادهای.
آقای «سیوطی» این روایت را چنین نقل میکند :آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است که علی موالی
مؤمنین است به طور کامل ابالغ کن و اگر چنین نکنی رسالت خود را به طور کامل انجام ندادهای.
این روایت همچنین در کتاب «الدر المنثور» جلد  2صفحه  298و کتاب «فتح القدیر» جلد  2صفحه  60و کتاب
«المنار» جلد  6صفحه  463بیان شده است .آیه سوم آیه اکمال دین است که خداوند متعال میفرماید:
أ
(الیوأ م أکم أل ُت لکمأ ِدینکمأ و أ أتممأ ُت علیکمأ نِعأ م ِتی و ر ِضی ُت لک ُم أاإل أِسالم ِدینا)
امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسالم را به عنوان آئین (جاودان)
شما پذیرفتم.
سوره مائده ( :)5آیه 3
آقای «خطیب بغدادی» در کتاب «تاریخ بغداد» جلد  8صفحه  284با سند صحیح نقل میکند که این آیه بعد از
معرفی امیرالمؤمنین در غدیر خم نازل شده است.
در این روایت وارد شده است که در روز غدیر خم زمانی که دست علی بن أبی طالب را گرفتند ،فرمودند :آیا من
سرپرست مؤمنان نیستم؟! همه گفتند :بله یا رسول هللا .پیغمبر اکرم فرمودند :هرکسی که من موالی اویم،
اینک علی بن أبی طالب موالی اوست.

بعد ا ز این فرمایش رسول هللا خلیفه دوم عمر بن خطاب گفت :تبریک تبریک تبریک فرزند ابی طالب ،زیرا از
این پس تو موالی من و موالی تمام مسلمانان هستی .در این حال آیه شریفه:
أ
(الیوأ م أکم أل ُت لکمأ ِدینکمأ و أ أتممأ ُت علیکمأ نِعأ م ِتی و ر ِضی ُت لک ُم أاإل أِسالم ِدینا)
نازل شد .همچنین آقای «ابن کثیر» نقل کرده است که عمر بن خطاب به امیرالمؤمنین عرضه داشت:
«هنیئا لک یا ابن أبی طالب اصبحت الیوم ولی کل مؤمن»
البدایة والنهایة ،اسم المؤلف :إسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی أبو الفداء ،دار النشر :مکتبة المعارف –
بیروت ،ج  ،7ص  ،350باب حدیث غدیر خم
مجری:
آقای حبیبی از شما ممنونم.
بیننده:
بنده خیلی مطلب آماده کردم ،حتی هنوز به روایت هم نرسیدم.
مجری:
بیننده دیگری به نام آقای علیرضا همشهری شما از تهران پشت خط ارتباطی هستند .ما از شما پذیرفتیم و
قبول کردیم .از لطف و مرحمت شما ممنونیم ،خیلی عالی بود .ما میدانیم که بخشی از روایات باقی مانده
است ،منتها باید مقداری مختصر و مفید مطالب را بیان کنید.
شما باید یک یا دو مورد آیه و یک یا دو مورد روایت بیان کنید که نهایت در  5دقیقه بتوانید بیان کنید ،اما در
مجموع از شما پذیرفتیم و قبول کردیم .از شما ممنونیم ،انشاءهللا موفق باشید.

جناب آقای علی رضا از تهران بیننده بعدی برنامه ما هستند و فرصت برنامه ما هم خیلی کم است .آقا علیرضا
سالم به شما:
بیننده (آقا علیرضا از تهران – شیعه):
سالم علیکم ،وقت شما بخیر ،خسته نباشید.
مجری:
خیلی متشکرم ،ممنون.
بیننده:
خدمت حاج آقای قزوینی هم سالم عرض می کنم .بنده خدمت حاج آقای قزوینی سؤالی داشتم .خانم محترمی
که با شما تماس گرفتند آیهای را مطرح کردند که خداوند متعال میفرماید:
(یا أیها َّالذِین آم ُنوا َّات ُقوا َّ
الله و ابأت ُغوا ِإلیهِ أالو ِسیلة و جا ِه ُدوا فِ ی س ِبیلِهِ لع َّلکمأ ُت أفل ُِحون)
من می خواستم اگر امکان دارد حاج آقا تصویر این آیه را روی صفحه مانیتور خود بیاورند ،زیرا سؤالی برای من
درباره این آیه به وجود آمده است .بنده می خواستم اگر امکان دارد حاج آقا به سؤال من در این زمینه پاسخ
بدهند و مرا راهنمایی کنند.
مجری:
سؤال خود را بفرمایید.
بیننده:
امکان دارد حاج آقا این سؤال را روی صفحه لب تاب خود بیاورند؟!

مجری:
حاج آقا در حال سرچ کردن هستند .شما سؤال خود را بفرمایید.
بیننده:
طبق آنچه بنده حضور ذهن دارم خداوند متعال در ابتدای این آیه میفرماید :ای کسانی که ایمان آوردهاید ،برای
تقرب و رسیدن به خداوند متعال وسیلهای بجویید.
مجری:
دوستان آیه را نشان دهید .اآلن سؤالتان چیست؟!
بیننده:
بنده میخواستم بگویم در این آیه شریفه وارد شده است:
(یا أیها َّالذِین آم ُنوا َّات ُقوا َّ
الله و ابأت ُغوا ِإلیهِ أالو ِسیلة و جا ِه ُدوا فِ ی س ِبیلِهِ لع َّلکمأ ُت أفل ُِحون)
پیغمبر خاتم ما حضرت محمد مصطفی و حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) هم جزو مجموعه (یا أیها َّالذِ ین
آم ُنوا) میشوند .اگر قرار باشد که ما حتما برای تقرب به خداوند وسیله بجوییم این بزرگواران باید چه کسی را به
عنوان وسیله انتخاب کنند؟!
وسیلهای که حضرت محمد مصطفی برای نزدیکی و رسیدن به خداوند متعال انتخاب میکند چه کسی است؟!
ما شیعیان باید پیغمبر اکرم ،اهلبیت و امیرالمؤمنین را باید به عنوان وسیله برای خودمان انتخاب کنیم؛ اما آیا
این بزرگواران خود چه وسیلهای انتخاب میکنند؟!
مجری:

سؤالتان همین است؟!
بیننده:
سؤالم همین بود و یک خواهش دیگری هم داشتم .بنده تالش کردم این خواهش را طوری مطرح کنم که حاج
آقا خدای نکرده سؤال مرا حمل بر بیادبی نکنند.
بنده چند مرتبه به صورت اتفاقی شبکههای وهابی را مشاهده میکنم .این افراد یک سری کلیپهایی پخش
میکنند که وقتی به عنوان یک بیننده بیطرف این کلیپها را میبینم به نظرم میرسد هرچه آنها میگویند
واضح است و هیچ دفاعی نمیتوانم از آنها بکنم.
بنده از این طریق خواستم بگویم برای ما خیلی سخت است .در این شبکهها دروغهایی بیان میشود که انسان
نمیتواند آنها را رد کند؛ حاج آقا برای این دروغها فکری کنند و جوابی بدهند .وقتی انسان این دروغها را
میشنود ناراحت میشود.
مجری:
آقا علی رضا از شما ممنون و متشکرم ،خدانگهدارتان باشد .استاد وقتمان خیلی کم است ،ابتدا سؤال اولشان را
بفرمایید.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
برادر بزرگوارم ببینید اوال نبی گرامی اسالم (صلی هللا علیه و آله و سلم) خود یکی از مقربان درگاه خداوند عالم
است .بسیاری از آیاتی که ابتدای آن (یا أیها َّالذِ ین آم ُنوا) آمده شامل نبی گرامی اسالم نیست ،بلکه خطاب به
مؤمنین است .به عنوان مثال آیه شریفه:
(یا أیها َّال ِذین آم ُنوا لِم ت ُق ُ
ولون ما ال ت أفع ُلون)

ای کسانی که ایمان آوردهاید! چرا سخنی میگوئید که عمل نمیکنید؟
(ک ُبر م أقتا عِ أند َّ
الله)
نزد خدا بسیار موجب خشم است.
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آیا می توانید بگویید که این آیه هم خطاب به رسول گرامی اسالم است؟! چنین نیست که هرکجا (یا أیها َّالذِ ین
آم ُنوا) آمد حتما نبی گرامی اسالم هم خطاب آن آیه باشد؛ بلکه بسیاری از آیاتی وجود دارد که خطاب به عموم
مؤمنین حاضر و مؤمنین تا قیام قیامت است.
ثانیا ر سول گرامی اسالم خود یکی از مقربان درگاه خداوند است .زمانی که مردم بخواهند به خداوند برسند به
نبی گرامی اسالم احتیاج دارند؛ همو که:
«خلقکمُ َّ
الل ُه أ أنوارا فجعلکمأ ِبع أر ِشهِ مُ أح ِد ِقین»
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خداوند عالم نبی گرامی اسالم را از نور خود آفریده است و به فرمایش خود آن بزرگوار اولین چیزی که خداوند
متعال خلق کرده نور ایشان بوده است و خالیق بعد از ایشان آفریده شده است .کسی که همواره در نزد خداوند
متعال هست چه نیازی به واسطه دارد؟!
ما که در اثر گناهان و غفلت خود دور هستیم نیازی به واسطه داریم ،اما پیغمبر اکرم نیازی به واسطه ندارد.

ثالثا ما در روایتی از کتاب «الدرر السنیة» اثر «زینی دهالن» داریم که نبی گرامی اسالم به هنگام دفن مادر
امیرالمؤمنین حضرت فاطمه بنت أسد خدا را به حق خودش قسم داد و فرمود :خدایا به حق نبیت و به حق انبیاء
گذشته او را ببخش.
مگر اشکالی دارد که کسی مقرب خداوند باشد ،مردم به او واسطه شوند و خودش خود را واسطه نکند؟! چه
اشکالی دارد که پیغمبر اکرم بفرمایند" :خدایا همانقدر که مرا دوست داری حاجت مرا برآورده کن!!"
این همانند این است که فرزند نزد پدر خود میآید و میگوید :آیا من فرزند تو هستم یا نه؟! پدر میگوید :بله.
فرزند میگوید :اگر فرزند تو هستم این حاجت مرا برآورده کن.
این بزرگواران عزیز دردانه خداوند متعال و نور جدا شده نور الهی جل جالله هستند و هرآنچه از خداوند متعال
بخواهند ،خداوند به آنها ارزانی میدارد .همانطور که در زیارت جامعه کبیره میخوانیم:
« َّ
الل ُهمَّ ِإنِّی لوأ وج أد ُ
ن مُ حمَّ د و أ أه ِل بیتِهِ أاأل أخیا ِر أاألئِمَّ ةِ أاألبأرا ِر لجع أل ُت ُهمأ ُشفعا ِئی»
ت ُشفعاء أ أقرب ِإلیک مِ أ
خدایا اگر میدانستم نزدیکتر از محمد و آل محمد شفیعی نزد تو وجود دارد آنها را شفیع خودم قرار
میدادم.
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ما از این برادر بزرگوارمان تشکر میکنیم ،اما در مورد شبکههای وهابی باید بگوییم به قول معروف جواب ابلهان
خاموشی است!! زمانی که این افراد کلیپ درست میکنند در گفتار افراد دخل و تصرف میکنند.

به عنوان مثال زمانی که بنده در یکی از برنامهها گفتم« :ابو لؤلؤ» که قاتل عمر بن خطاب بود در مدینه کشته
شد و در بقیع دفن شد .بنده آدرس این روایت را از کتاب «بحاراألنوار» اثر آقای «مجلسی» جلد  33صفحه 32
آوردم که در آنجا مفصل نقل شده است.
بنده در ادامه گفتم« :ابو لؤلؤ» که در کاشان مدفون است انسان صالح و متدینی بوده که مردم به او عالقه پیدا
کردند و بعدا به عنوان «ابو لؤلؤ» شناخته شده است.
آقایان وهابی ابتدای کالم من را برداشتند و با دخل و تصرف کلیپی ساختند که من گفتم«" :ابو لؤلؤ» که قاتل
عمر بن خطاب بود مردی صالح و متدین بود ".با این حساب هرکسی این کلیپ را مشاهده میکرد خیال
میکرد که بنده از قاتل عمر بن خطاب تمجید کردم.
کار این افراد چنین است .همچنین ما در رابطه با عایشه مطلبی را نقل کردیم و مطلبی را رد کردیم ،اما این
افراد نه نقل ما را میآورند و نه رد ما را میآورند و تنها تکهای از مطالب ما را میآورند و مرتب پخش میکنند.
برادر بزرگوارم از این قبیل کلیپها فراوان است .اگر ما بخواهیم به کلیپهای این آقایان پاسخ بدهیم باید تمام
کارهای خود را کنار بگذاریم .شما یک هفته یا دو هفته برنامههای ما را ببینید و برنامههای آنها را هم ببینید،
سپس قضاوت کنید.
در این صورت خواهید دید کدام یک از این برنامهها منطقیتر و مؤدبانهتر است ،آن را بپذیرید.
مجری:
خیلی متشکرم .واقعا چنین است؛ وهابیت تالش میکنند طوری وانمود کنند که مطلبی بیان شده است ،اما
مطمئن باشید کلیپهایی که ساخته میشود دخل و تصرف شده است.

وهابیت آن چیزی که خودشان میخواهند و هدفشان هست را از کلیپ درمیآورند و آن را پخش میکنند و
سپس روی آن مانور میدهند.
همیشه به خاطر داشته باشید که این افراد دشمن هستند و دشمن دشمنی میکند .تکلیف دشمن کامال
مشخص است بنابراین به هر ابزاری که شده متوسل میشوند تا دشمنی خودشان را نشان بدهند.
از همه دوستان خوب بیننده ممنونم .استاد چند دعا بفرمایید ،زیرا فرصت ما دیگر تمام شده است.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
خدایا تو را به اسماء حسنایت ،قرآن و کتابت ،آبروی اولیائت ،آبروی محمد و آل محمد ،آبروی حمزه سیدالشهدا
و حضرت عبدالعظیم حسنی قسم میدهیم فرج موالی ما حضرت صاحب الزمان (ارواحنا له الفداه) را نزدیک
بگردان و قلب نازنینش را با ظهورش مسرور بگردان.
خدایا قلب نازنین حضرت بقیة هللا األعظم را از ما خوشنود بگردان .خدایا ما را از یاران خاص آن بزرگوار قرار
بده .خدایا ما را مشمول دعاها و عنایات ویژه آن حضرت قرار بده.
خدایا رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما .خدایا گرفتاریهای مورد نظر و گرفتاران مدنظر را به حق محمد و آل
محمد برطرف بگردان.
خدایا حوائج ما ،حوائج دست اندرکاران «شبکه جهانی والیت» ،حوائج بینندگان عزیز مخصوصا حوائج والیت
یاوران عزیز به حق محمد و آل محمد حوائج مورد نظر برآورده بفرما .خدایا دعاهای ما را به اجابت برسان.
والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته
مجری:

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
خیلی ممنونم از همه شما دوستان خوب بیننده که امشب هم لطف و مهربانی کردید و برنامه زنده «حبل
المتین» را تماشا کردید .بازهم معذرت خواهی میکنم که تلفن و پیامک زیاد است ،اما همین مقدار فرصت
داشتیم.
در پناه حضرت حق و زیر سایه حضرت مرتضی علی باشید.
التماس دعای خیر ،خدانگهدار

