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موضوع« :قسم دروغ» واجب یا حرام!؟
برنامه اخالق علوی
مجری:
بسم هللا الرحمن الرحیم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
سالم بر شما بینندگان ارجمند؛ شمایی که بیننده برنامه «اخالق علوی» هستید .انشاءهللا بتوانیم اطالعات خودمان
را در خصوص اخالق علوی افزایش بدهیم تا به زندگیمان رنگ و بوی علوی و نبوی ببخشیم و بتوانیم در راستای
هدفی که خلقت ما در آن قرار دارد گام بنهیم.
انشاءهللا اخالقی داشته باشیم که بتوانیم برای اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السالم) مایه مباهات شویم نه
اینکه خدای ناکرده کاری بکنیم که اهل بیت عصمت و طهارت زیر سؤال بروند.
در این برنامه مستحضر هستید کارشناس عزیز و بزرگواری که در خدمتشان هستیم حضرت استاد آیت هللا دکتر
حسینی قزوینی هستند .به نیابت از شما خدمت استاد عرض سالم و احترام دارم .سالم علیکم و رحمه هللا؛
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

سالم علیکم و رحمه هللا و برکاته؛ بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای
این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را میمان کانون گرم و باصفای خانواده خودشان قرار دادهاند
خالصانهترین سالمم همراه با آرزوی موفقیت روز افزون برای همه تقدیم میکنم.
خدا را به آبروی حضرت محمد و آل محمد قسم میدهم فرج موالیمان حضرت بقیة هللا االعظم را نزدیک نموده و
همه ما و شما را از یاران خاص ،سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد.
از خداوند متعال میخواهیم دغدغههای فکری ما و شما بینندگان عزیز را برطرف سازد ،حوائج ما را براورده کند،
دعای ما را به اجابت مقرون کند؛ انشاءهللا.
مجری:
انشاءهللا؛ حضرت استاد از شما متشکرم .عزیزانی که برنامه ما را به صورت زنده مشاهده میکنند و یا روز بعد
بازپخش برنامه ما را میبینند در ایامی که پشت سر گذاشتیم اخباری از افغانستان مخابره شد که قلب هر انسانی
که ولو مسلمان و شیعه نباشد به درد میآورد.
اتفاقی در منطقه «میرزا اولنگ» افغانستان که یکی از مناطق شیعهنشین هست افتاد و تصاویری مخابره شد که
شاید شما عزیزان دیده باشید.
وهابیت در حق خانوادههای شیعه ،غیر نظامیان شیعه ،زن و بچه و خردسالی که در آن منطقه از افغانستان زندگی
می کردند ،مرتکب جنایتی شدند و خصم خودشان را نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت با شیعیان تسویه کردند.
این واقعه قلب هر مسلمان و هر انسانی را به درد میآورد.

به دلیل اینکه برنامهای که مالحظه میکنید درباره اخالق علوی است و سر حد اعالی اخالقی که یک بشر میتواند
داشته باشد را به شما معرفی میکنیم شاید نیاز است ضد آن را به شما اشاره کنیم.
اعمال ضد اخالق علوی همین جنایاتی است که وهابیت در حق بشریت ،فراتر از آن شیعیان و فراتر از مسلمانان
انجام میدهند.
به همین خاطر درخواست بنده این است که استاد ابتدای برنامه اشارهای به این موضوع داشته باشند و اشارهای به
مطالبی که در خصوص فاجعه میرزا اولنگ دارند داشته باشند و بعد انشاءهللا سؤاالت را مطرح خواهم کرد.
فاجعه انسانی در «میرزا اولنگ»؛ جنایت مشترک «داعش» و «طالبان»
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
همان طور که عزیزمان اشاره کردند وهابیت امروز بالی جان مسلمانها بلکه بالی جان بشریت شده است.
آنها در سوریه شیعه و سنی را قتل عام کردند.
بینندگان عزیز شما دیدید وقتی به سوریه آمدند به بهانه خالفت اسالمی آمدند ولی خالفت شیطانی به پا کردند.
داعش به نام اینکه ما میخواهیم برای شما اسالم راستین محمدی و توحیدی را پیاده کنیم آمدند ،اما آیین شیطانی
و آدم کشی را در سوریه راه انداختند.

عزیزان مشاهده کردید در موصل برادران اهل سنت ما تصور کردند داعش فرشته نجات هستند ،اما بالی جان آنها
شدند و بدتر از عزرائیل برای آنها پیام مرگ آوردند.
آنهایی که ابتدا تصور کردند داعشیان میخواهند برای نجات آنها قدمی بردارند در اواخر دیدید که مردم موصل با
چه زجر و شکنجهای از زیر ستم و استبداد داعش بیرون آمدند .مردم نفس راحت کشیدند و شادی و پایکوبی آنها
پس از آزادی موصل در همه جای دنیا پخش شد.
ما بارها عرض کردیم داعش که در عراق و سوریه شکست خورد دنبال این است که به یک کشور ثالث برود و آن
هم افغانستان است.
عزیزان افغانستانی ،برادران بزرگوار ،شیعیان عزیز ،برادران اهل سنت! ما از دور دست شما را میفشاریم و پیشانی
شما را میبوسیم .شیعه و سنی دست به دست هم دهید و در صف واحد در مقابل این دشمن بشریت مقاومت
کنید و بایستید.
نگذارید جوانها فریب داعش و وهابیت را بخورند .این افراد به احدی رحم نمیکنند؛ امروز شیعه را قتل عام
میکنند ،فردا سنی را قتل عام میکنند ،روز دیگر مسیحی و یهودی و ایزدی را قتل عام میکنند همانطور که در
عراق این کار را انجام دادند.
من از همین جا خدمت همه علمای بزرگوار شیعه سالم و درود میفرستم و دست همه عزیزان را میفشارم و
توصیه میکنم بزرگواری کنید در صف واحد در برابر وهابیت و داعش مقاومت کنید.

اگر با هم اختالف سلیقه دارید ،به خاطر حضرت فاطمه زهرا (سالم هللا علیها) ،به خاطر حضرت امیرالمؤمنین (سالم
هللا علیه) ،به خاطر خون بیگناهان ،اختالفات سلیقهای را کنار بگذارید .همه دست به هم بدهید و تالش کنید عزیزان
اهل سنت را با خودتان همراه کنید.
اگر امت اسالمی دست در دست هم بدهد داعش ،وهابیت ،آمریکا و دیگران هیچ غلطی نمیتوانند بکنند .اگر ما
همینطور با تهدیدات آنها عقب نشینی کنیم شکست خواهیم خورد.
نباید به خاطر ترس از تهدید داعش مراسم عاشورا تعطیل کنیم و به صورت گسترده انجام ندهیم ،نباید مراسم
شبهای احیاء را انجام ندهیم و بترسیم که آنها میخواهند انتحاری کنند.
عزیزان روحانی ،عزیزان شیعه! شیعه در طول تاریخ با خون شهیدان زنده بوده است .دور از شأن یک شیعه است که
به خاطر تهدیدات دشمن عقب نشینی کند .نباید مراسم عزاداریهایمان و یا دیگر مراسمها را کمرنگ کنیم به خاطر
اینکه شاید آنها بخواهند انتحاری کنند.
ما باید با تمام وجود وارد عرصه بشویم .اگر چنانچه ما مخصوصا روحانیت عزیز در عرصه حضور داشته باشند و
شیعه و سنی دست در دست یکدیگر بدهند وهللا العلی األعلی داعش که هیچ ،پدربزرگ داعش هم هیچ غلطی
نمیتوانند بکنند.
دشمنان عمدتا میان شیعه و سنی اختالف میاندازند ،میان شیعه اختالف میاندازند ،میان اهل سنت اختالف
میاندازند .آنها با تکیه بر قول معروف" :اختالف بینداز و ریاست کن!" وارد میشوند و به آمال ننگین و پست
خودشان میرسند.

من همینجا نسبت به فاجعهای که در افغانستان در این دو سه هفته انجام شد به همه خانوادههای داغدیده شهیدان
تسلیت و تعزیت عرض میکنم .از خداوند عالم برای خانوادههای محترم شهدا ،در دنیا صبر جمیل و در آخرت اجر
جزیل تقاضا میکنم.
بازهم به عزیزان شیعه و عزیزان اهل سنت عرض میکنم همه ما در برابر خون بیگناهان مسئول هستیم .اگر ما سر
سوزن کوتاهی داشته باشیم آنها قدم به قدم و سنگر به سنگر جلو میآیند و برای اینها به هیچ وجه شیعه و سنی
مطرح نیست.
داعشی ها همانطور که شیعه را میکشند سنی را هم میکشند و همانطور که سنی را میکشند مسیحی و ایزدی را
هم میکشند .آنها معتقدند غیر از خودشان و وهابیت کسی در دنیا مسلمان نیست و فقط خودشان را مسلمان
میدانند.
داعش به بهانههای واهی جوانان جاهل ،نادان و ناآگاه را به کشتن مسلمانها تحریک میکنند .اجازه بدهید برای
اینکه قضیه ما مقداری مشخص و روشن باشد مستند صحبت کنم.
عزیزان روحانی ،شیعیان و اهل سنت! کتابی که مشاهده میکنید «الدرر السنیة فی األجوبة النجدیه» مجموعه
رسائل و مسائل علمای نجد از زمان «محمد بن عبدالوهاب» رهبر تکفیریها تا عصر حاضر است .در جلد دهم
صفحه  328وارد شده است:
«وقال رحمه هللا فی باب األذان واإلقامة :فإن ترکهما ،أی :األذان واإلقامة ،أهل بلد قوتلوا; أی :یقاتلهم اإلمام أو
نائبه ،حتی یفعلوهما ،ألنهما من أعالم الدین الظاهرة ،فقوتلوا علی ترکهما ،کصالة العید»

محمد بن عبدالوهاب در باب اذان و اقامه میگوید :اگر ساکنان شهر یا روستایی اذان و اقامه را ترک کند
حاکم اسالمی باید همه را قتل عام کنند.
الدرر السنیة فی األجوبة النجدیة ،المؤلف :علماء نجد األعالم ،المحقق :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،
الطبعة :السادسة 1417 ،هـ 1996/م ،ج  ،10ص  ،328باب تابع کتاب حکم المرتد
دوستان عزیز مشاهده کنید چه کسی غیر از وهابیت این فتوا را داده است؟! کدام عالم شیعه چنین فتوایی داده
است؟! کدام عالم اهل سنت چنین فتوایی داده است؟! اصل اذان و اقامه مستحب است .اگر کسی عمدا ترک کند
خدای عالم او را مجازات نمیکند .پیغمبر اکرم فردای قیامت از او سؤال نمیکند .اما وهابیت از خدا بیخبر فتوا
میدهند اگر یک شهر و روستایی اقامه و اذان را ترک کنند همه باید قتل عام شوند .همچنین معتقدند اگر نماز
جماعت در یک شهر خوانده نشود تمام آن اهل بلد باید کشته شود!!
آنها این فتاوی را از کجا میآورند؟! جز اینکه خداوند متعال میفرماید:
اطین لی ُ
(و ِإن الشی ِ
وحون ِإلی أوْ لِیائ ِِهم)
و شیاطین به دوستان خود مطالبی مخفیانه القا میکنند.
سوره انعام ( :)6آیه 121
از جای دیگری نیست .او همچنین در همان کتاب جلد چهارم صفحه  204میگوید:
«ومنها صالة الجمعة ،نصوا علی أن من ترکها تهاونا وکسال ولو مرة واحدة أنه یکفر»
اگر کسی نماز جمعه حاضر نشود اگرچه از روی کسالت باشد باید تکفیر بشود.

الدرر السنیة فی األجوبة النجدیة ،المؤلف :علماء نجد األعالم ،المحقق :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،
الطبعة :السادسة 1417 ،هـ 1996/م ،ج  ،4ص  ،204باب کتاب الصالة
به عقیده او چنین شخصی کافر است و جان و مالش هدر است .همچنین در جای دیگر در مورد کسی که نماز عید
فطر و عید قربان را نخواند فتوا میدهد:
«إن ترکها أهل بلد یبلغون أربعین بال عذر ،قاتلهم اإلمام کأذان»
اگر روستایی چهل نفر جمعیت داشته باشد و بدون عذر نماز عیدین را ترک کنند امام باید آنها را قتل عام
کند.
الدرر السنیة فی األجوبة النجدیة ،المؤلف :علماء نجد األعالم ،المحقق :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،
الطبعة :السادسة 1417 ،هـ 1996/م ،ج  ،10ص  ،329باب کتاب حکم المرتد
از این افراد از خدا بیخبر سؤال کنید فقیهی که میخواهد فتوا بدهد فتوای او یا باید مستند به آیه قرآن باشد یا به
حدیث نبوی باشد .ابتدای امر این است!
در کدام آیه از قرآن آمده است اگر کسی اذان و اقامه را ترک کرد باید قتل عام بشود؟! در کدام حدیث پیغمبر اکرم
چنین مطلبی آمده است؟! کدام آیه قرآن چنین دستوری صادر کرده است؟! از کدام فتوای عالم شیعه و سنی چنین
مطلبی استنباط میشود؟!
دوستان عزیز ببینید این فتاوی را صادر میکنند و از طرف دیگر رسما اعالم میکنند اگر کسی به درجه مفتیگری
رسید قائم مقام پیغمبر است .از طرفی هم چنین فتوایی میدهند« .آل شیخ» مفتی اعظم عربستان سعودی
میگوید:

«المفتی قائم المقام النبی فی االمه»
مفتی قائم مقام پیغمبر در میان امت است.
به عبارت دیگر وقتی میگوید" :هر کسی اذان و اقامه را ترک کرد باید قتل عام شود"" ،هرکسی نماز جمعه را ترک
کرد باید قتل عام شود"" ،هرکسی نماز عیدین را ترک کرد باید قتل عام شود" ،هرکسی نیت وضو را آورد باید قتل
عام میشود" گویا پیغمبر اکرم گفته است!!
جوان ناآگاه خبر ندارد قضیه چیست و تصور میکند گفتار مفتیان گفتار پیغمبر اکرم است .از این باالتر آقای
«قرضاوی» به قول معروف مفتی ناتو در سایت خود میگوید:
«بل إن اإلمام ابن القیم یقول :المفتی یقوم و یوقع عن هللا»
امام ابن قیم گفته است :مفتیهای ما وهابیت جای خدا نشستهاند از طرف خدا امضا میکنند.
عزیزان! با این فتاوا ،جوانانی که آیه قرآن بلد نیستند ،حدیث نخواندهاند ،تاریخ بلد نیستند ،از تاریخ اسالم و تاریخ
خلفا خبر ندارد وقتی این فتاوی را میبیند و از طرف دیگر مفتیانشان چنان دستوراتی میدهند اسلحه به دست
میگیرد و مسلمانان را قتل عام میکند .همچنین کمربند انتحاری به خود میبندد هم خودش را به درک اسفل
میرساند و هم دهها نفر از عزیزان را قتل عام و خانوادهها را داغدار میکند.
وظیفه علمای بزرگوار است که این حقایق را به گوش مردم برسانند و به مردم بگویند وهابیت با اسالم هیچگونه
آشنایی و رابطهای ندارند.

اسالمی که امروز وهابیت معرف آن هست اسالم پیغمبر اکرم نیست بلکه اسالم ساختگی شیاطین و خناسها
است که در ذهن آنها القا میکنند.
من معتقدم اگر ما حقایق را برای مردم خوب بیان و ترسیم کنیم قطعا جوان سنی و یا جوان ناآگاهی که جذب
وهابیت ،داعش ،جبهه النصرة و بوکو حرام شده است قطعا تلنگری در ذهنش ایجاد میشود و از این مسیر
برمیگردد.
بزرگواران و عزیزان روحانی ،روحانیت شیعه ،روحانیت اهل سنت! این را هم بدانید اگر ما در اطالع رسانی ،آگاهی
رساندن به مردم و باال بردن سطح بصیرت جوانان شیعه و سنی کوتاه آمدیم فردای قیامت شهدا از من و شمای
روحانی شکایت میکند.
خانواده شهدا سر پل صراط جلوی راه ما را میگیرند ،همانجا در محضر عدل الهی از ما شکایت میکنند و نمیتوانیم
جواب دهیم .لذا از همه عزیزان تقاضا دارم در این حوزه انشاءهللا اطالعرسانی و بصیرتافزایی بکنند.
انشاءهللا ما در رابطه با افغانستان ویژه برنامههایی خواهیم گذاشت .از همه عزیزان روحانی مخصوصا شیعیان و
اهل سنت تقاضا داریم اگر بتوانند روی خط بیایند.
«شبکه جهانی والیت» در اختیار شما هست؛ ما آمادگی داریم عزیزان ،علمای بزرگوار شیعه و سنی بیایند روی خط و
مطالبشان را بیان کنند .الحمدلله رب العالمین ما در افغانستان و تاجیکستان حداکثر بیننده را داریم.
من در خدمت شما هستم.
مجری:

حضرت استاد از شما متشکرم .این اخالق وهابیت است ،اما نمیدانم اصال میشود اسم آن را اخالق گذاشت یا
خیر!؟
استاد گفتند که عالم وهابی فتوا داده بود که اگر اذان و اقامه گفته نشود در آن شهر همه باید کشته و قتل عام شوند.
بخدا منطقه «میرزا اولنگ» قطعا هم نماز یومیه داشتند ،هم نماز عیدین داشتند ،هم اذان و اقامه داشتند؛ اما بازهم
ببینید وهابیت با آنها چطور برخورد میکنند!!
قضاوت با شماست! جا دارد که مطرح کنیم جنایت هر کجا انجام شود بد است و قطعا قلب انسان آزرده میشود،
اما اگر یک یا دو نفر از کسانی که آنجا کشته شده است در یکی از کشورهای اروپایی بودند چه اتفاقی میافتاد و چه
اطالع رسانی میشد!!
اگر آنها در کشورهای اروپایی کشته میشدند چه پیامهای تسلیتی داده میشد و چه شمعهایی در مقابل سفارت
خانه ها روشن میشد .متاسفم برای خودمان که اینطور نیستیم!! در فاصله کوتاهی به اتاق فرمان میرویم،
برمیگردیم و سؤالمان را مطرح میکنیم.
از همراهیتان با برنامه «اخالق علوی» ممنونم .عزیزانی که با برنامه «اخالق علوی» همراه بودند میدانند که حضرت
استاد در جلسات قبل چه مباحثی را فرمودند .برنامه جلسه قبل در خصوص بحث «دروغ» بود و بررسی کردند که
دروغ در اخالق علوی چه جایگاهی دارد.
همچنین استاد روایاتی را برای شما قرائت کردند .این نکته را برای شما عزیزان عرض کنم اگر دوست داشتید
کلیپها را به صورت موضوعی دریافت کنید در کانال تلگرامی «شبکه جهانی والیت» عضو شوید و با هشتک «اخالق

علوی» میتوانید کلیپهای برنامه را دریافت کنید .کلیپهای قدیمی و کلیپهایی که به مرور بعد از هر برنامهای در
کانال تلگرامی «شبکه جهانی والیت» بارگذاری میشود موجود است.
حضرت استاد یکی از موضوعاتی که ممکن است همگان با آن مواجه شده باشند این است که در هنگام خرید و
فروش برخی از افراد سعی میکنند با قسم خوردنهای مکرر نظر و دیدگاه خودشان را در مقابل آن کاالیی که
میخواهند به فروش بگذارند حرفشان را به کرسی بنشانند.
در این خصوص توضیح بفرمایید.
عاقبت «قسم دروغ» در معامله!
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
ما در اخالق علوی مطالبی را مطرح کردیم و عرض کردیم یکی از گناهان خانمانسوز که زندگی انسان را
میپاشاند ،خانوادهها را بیصاحب میکند ،شهرها را ویران میکند و امنیت انسان را از بین میبرد« ،قسم دروغ»
است و همچنین گفتیم حتی قسم راست هم نباید یاد کرد.
متاسفانه بعضی از افراد برای اینکه جنسی را بفروشند ،میوهای ،پارچهای ،خانهای ،زمین یا کاالی دیگری را بفروشند
تالش میکنند در کنار آن چهار قسم هم بخورند تا اعتماد طرف مقابل را جلب کنند .در روایت وارد شده است:
«ثالثة ال یکلِّمُ ُهمُ الل ُه یوْ م ْال ِقیامةِ و ال یزکی ِهمْ و ل ُهمْ عذاب ألِیم»
سه دسته از انسانها هستند که خداوند فردای قیامت با آنها سخن نمیگوید ،عمل آنها را پاک نمیکند و
عذاب دردناک برای آنهاست.

سرُ وا قال ْالمُ ْس ِب ُ
ن ُهمْ خا ُبوا و خ ِ
ان»
ل و ْالمن ُ
« ُق ْل ُت م ْ
فرمودند:
«و ْالمُ ن ِّف ُق ِس ْلعت ُه ِب ْ
ب»
الح ْل ِف ْالکاذِ ِ
کسی که جنس خودش را با قسم دروغ میفروشد.
شخص به دروغ قسم میخورد کاال را به این مقدار خریدهام در حالی که دروغ میگوید.
«أعادها ثالثا»
بحار األنوار ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :جمعی از محققان ،ج  ،100ص
 ،90ح 2
حضرت سه بار فرمودند :کسی که متاع خودش را با قسم دروغ میفروشد فردای قیامت عذاب دردناک
گرفتارخواهد شد .حضرت بازهم در روایت دیگر فرمودند:
«قال ر ُس ُ
ن ص ْبر فقطع ِبها مال امْ ِرئ مُ ْسلِم ف ِإنما قطع ج ْذوة مِ ن النار»
ول اللهِ ص م ْ
ن حلف علی یمِ ی ِ
پیغمبر اکرم فرمود :کسی که با قسم خوردن سود میبرد و از مشتری پول میگیرد فردای قیامت این پول
به یک تکهای از آتش تبدیل میشود و بالی جان او میشود.
بحار األنوار ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :جمعی از محققان ،ج  ،101ص
 ،281ح 19

دوستان آیا این کار ارزش دارد یا ندارد؟! ما در این زمینه روایت زیادی داریم اما به همین دو روایت اکتفا میکنم.
اگر سؤال دیگری است من در خدمت شما هستم.
مجری:
بسیار خوب .حضرت استاد اشارهای داشتید به گناهی که برای قسم دروغ در نظر گرفته شده است ،اما باالترین گناه
در مورد قسم دروغ که در روایات آمده که شاید تلنگری به کسانی باشد که متاسفانه ممکن است این عادت را
داشته باشد چیست؟!
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
بله؛ ما در این زمینه روایات زیاد داریم .من فقط یک روایت را از کتاب «کافی شریف» از قول امام صادق
(علیه السالم) به نقل از امیرالمؤمنین برای شما میآورم .حضرت میفرماید:
ن حلف علی یمِ ین و ُهو یعْ لمُ أن ُه کاذِب فق ْد بارز الله عز و جل»
«م ْ
کسی که قسم میخورد و میداند دروغ است به جنگ با خدا رفته است.
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،ج  ،7ص
 ،435ح 1
چنین شخصی با خدا مبارزه میکند .من گمان نمیکنم بتوان گناهی از این باالتر تصور کرد .همچنین در روایت بعد
وارد شده است:
ن ْالکاذِب ُة یبا ِر ُز الله ِبها»
«و ْالیمِ ی ُ

کسی که قسم دروغ میخورد شمشیر کشیده و به جنگ خدای عالم آمده است.
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،ج  ،2ص
 ،347ح 4
مشخص است وقتی کسی مرتکب گناه میشود معصیت خدا را میکند ،اما کسی گناهی مرتکب میشود که این
گناه به منزله جنگ با خداوند عالم است .من در خدمت شما هستم.
مجری:
بسیار عالی .حضرت استاد حال که بحث به اینجا رسید اگر کسی برای نجات جان یک انسان قسم دروغ بخورد
حکم این کار چه میشود؟
«قسم دروغ» و نجات جان انسان!
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
در رابطه با نجات یک انسان یا نجات خود قضیه کامال فرق میکند؛ در آن صورت «األهم فاألهم» حاکم
است.
به عنوان مثال دست زدن به نامحرم حرام است ،اما اگر انسان میبیند نامحرمی در دریا افتاده و دارد غرق میشود.
در آن صورت واجب است داخل دریا برود و نامحرم را نجات دهد .در این صورت نه تنها دست زدن و بغل کردن
نامحرم حرام نیست بلکه واجب است ،زیرا برای نجات انسان است .مشاهده کنید در اینجا گناهی به عنوان لمس
نامحرم و واجبی به عنوان نجات انسان داریم .قطعا در اینطور موارد شارع مقدس حکم به نجات انسان می دهد.

اصال قبل از شارع مقدس عقل حکم میکند اگر در یک مورد «األهم فاألهم» کردیم در آنجا مهم را رها میکنیم اهم
را میگیریم یا اقل شرا را میگیریم.
همچنین در رابطه با نجات انسان یک مرتبه ممکن است انسان گرفتار شده یا انسان دیگری جایی گرفتار شده
است .در این موقعیت با یک دروغ گفتن یا یک قسم دروغ انسانی را از مرگ نجات میدهیم.
در روایات از بزرگان و علمای اهل سنت نقل شده است که اگر کسی منزل شما مخفی شد و مأموری هم به دنبال او
آمد تا او را به زندان ببرد ،شالق بزند یا بکشد میگویند بودن او را انکار کنید و بگویید که منزل شما نیست.
همچنین اگر مأمور از شما تقاضا کرد که قسم بخورید ،بگویید :وهللا قسم من خبر ندارم .در اینجا قسم خوردن
همانند لمس نامحرم و بغل کردن نامحرم در شرایط خاص است.
همانطور که در زمان غرق شدن نامحرم ،گرفتن او و بیرون کشیدن و نجات دادن از آب برای نجات او هیچ اشکالی
ندارد در اینجا هم قسم خوردن به دروغ برای نجات انسان نه تنها گناه ندارد بلکه واجب است ،زیرا نجات انسان
واجب است.
روایت دیگری از حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) از قول پیغمبر اکرم (صلی هللا علیه و آله) نقل شده است که
حضرت فرمودند:
« ْ
احل ِْف ِباللهِ کاذِبا و ن ِّج أخاک مِ ن ْالق ْتل»
به دروغ به خدا قسم بخور ،اما زمانی که قسم خوردن باعث نجات برادرت از قتل و کشتن باشد.

من ال یحضره الفقیه ،نویسنده :ابن بابویه ،محمد بن علی ،محقق  /مصحح :غفاری ،علی اکبر ،ج  ،3ص
 ،374ح 4313
این روایت در چند منبع از امیرالمؤمنین نقل شده است .همچنین از امام باقر (علیه السالم) سؤال میکنند:
«و ِفی الر ُج ِل ی ْحل ُِف ت ِقیة»
مردی به عنوان تقیه قسم میخورد.
شیت علی دمِ ک و مالِک ف ْ
«قال ِإ ْن خ ِ
احل ِْف ترُ د ُه ع ْنک ِبیمِ ینِک»
حضرت فرمود :اگر برای برادر دینی خود ،برای دین خود ،برای خون خود ،برای مال خود ترسیدی قسم
بخور و با قسم خوردن شر ظالم را از خود دور کن.
«و ِإ ْن رأیت أن یمِ ینک ال یرُ د ع ْنک شیئا فال ت ْحل ِْف ل ُهم»
اگر میبینید قسم خوردن شما هیچ اثری ندارد قسم نخورید.
بحار األنوار ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :جمعی از محققان ،ج  ،101ص
 ،285ح 8
در صورتی قسم خوردن جایز است که ما بدانیم وقتی قسم دروغ خوردیم انسانی نجات پیدا میکند ،خودمان نجات
پیدا میکنیم یا مال و جان و آبروی خودم یا برادر دینی از خطر بیرون میآید میتوانیم قسم بخوریم.
ولی اگر دیدیم قسم خوردن یا قسم نخوردن ما فرقی به حال ظالم ندارد و او کارش را انجام میدهد قسم خوردن
حرام است .در روایت دیگر وارد شده است:

ن علی ن ْف ِسهِ ِفیهِ ضرُ ورة فل ُه ِفیهِ الت ِقیة»
«کلما خاف ْالمُ ْؤمِ ُ
هرگاه مؤمن میترسد ضرری متوجه جان او شود میتواند قسم بخورد.
بحار األنوار ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :جمعی از محققان ،ج  ،101ص
 ،284ح 3
روایت دیگری از امام باقر نقل شده است که «زراره» می گوید:
« ُق ْل ُت ل ُه ِإنا نمُ ر علی ه ُؤال ِء ْالقوْ ِم فی ْست ْحل ُِفونا علی أمْ والِنا و ق ْد أدینا زکاتها»
«زراره» در زمان بنی امیه بوده و بخشی از بنی عباس را هم درک کرده« .زراره» متوفای صد و پنجاه هجری است
که تقریبا  18سال زمان بنی عباس را هم درک کردهاست.
امام صادق (سالم هللا علیه) سال  148هجری از دنیا رفته است ،اما «زراره» و «محمد بن مسلم» و تعدادی از
شخصیتهای برجسته شیعه سال  150هجری از دنیا رفتند .آن سال ،که سال از دنیا رفتن فحول شیعه بود «عام
حزن» اعالم شد« .زراره» می گوید:
« ُق ْل ُت ل ُه ِإنا نمُ ر علی ه ُؤال ِء ْالقوْ ِم فی ْست ْحل ُِفونا علی أمْ والِنا و ق ْد أدینا زکاتها»
ما با مردم و حکومتیها هستیم و آنها ما را قسم میدهند که آیا زکاتتان را پرداخت کردید یا خیر.
احل ِْف ل ُهمْ ما ش ُ
«فقال یا ُزرار ُة ِإذا خِ ْفت ف ْ
اءوا»
حضرت فرمود :یا زراره! اگر به جانت به مالت میترسی قسم بخور.

ْ
ْ
ُْ
اق»
«قل ُت ُجعِ ل ُت فِداک ِبالطال ِق و العت ِ
زراره گفت :جانم فدای شما! آنها میگویند به طالق همسرت یا بندگی بنی عباس قسم بخور.
این افراد خدا را قبول ندارند و میگویند :به طالق همسرت قسم بخور یا قسم بخور اگر دروغ گفتی بنده بنی عباس
هستی.
«قال ِبما ش ُ
اءوا»
حضرت فرمود :هرچه خواستند قسم بخورید.
وسائل الشیعة ،نویسنده :شیخ حر عاملی ،محمد بن حسن ،محقق  /مصحح :مؤسسة آل البیت علیهم
السالم ،ج  ،23ص  ،227ح 29438
به فرمایش امام باقر با این قسم خوردن ضرر را از خود دفع کنید .خیلی مهم نیست به چه چیزی قسم میخورید؛
به طالق ،عتق ،لفظ جالله و قرآن قسم بخورید.
به مثالی که زدم دقت کنید .خانمی در دریا غرق میشود که چه بسا اصال پوششی ندارد .آیا در آن زمان که مردی در
آنجاست و میتواند او را نجات بدهد واجب است او را نجات دهد یا خیر؟! برخی از انسانهای تندرو و ظاهربین
میگویند" :ما دست نمیزنیم ،زیرا او نامحرم است!!"
این افراد همانند خوارج در عبارت «حسن بصری» است که میگوید :وقتی که از آب چشمه خوردم مقداری آب را به
بیرون چشمه ریختم .یکی از خوارج آمد و گفت :تو اسراف کردی و آب چشمه را بیرون انداختی!!

من گفتم" :شما خون مسلمانها را میریزید ،شکم زن حامله را میشکافید و جنین او را بیرون میآورید و جلوی
مادر ذبح میکنید اسراف نیست .حال که من آب چشمه را بیرون ریختم اسراف است؟!"
در اینطور موارد اخالق علوی و اهل بیت چنین است و حتی علمای بزرگ اهل سنت هم در این زمینه با ما همراه
هستند .بازهم از امام رضا (علیه السالم) نقل شده است که حضرت فرمود:
اجب»
«الت ِقیةِ ِفی دا ِر الت ِقیةِ و ِ
تقیه در زمان تقیه واجب است.
جایی که انسان بر خود ،اموالش ،برادر دینیاش ،عِ رضش و ناموسش میترسد واجب است.
ن ن ْف ِ
سه»
ن حلف ت ِقیة ی ْدف ُع ِبذلِک ُظ ْلما ع ْ
«و ال حِ ْنث و ال کفارة علی م ْ
اگر کسی قسم دروغ بخورد کفاره ندارد.
وسائل الشیعة ،نویسنده :شیخ حر عاملی ،محمد بن حسن ،محقق  /مصحح :مؤسسة آل البیت علیهم
السالم ،ج  ،16ص  ،210ح 21377
اگر شما قسم دروغ بخورید یا اگر قسم بخورید و انجام ندهید باید سه روز ،روزه بگیرید یا ده فقیر را سیر کنید.
قسم احکام خاصی دارد ،نذر احکام خاصی دارد که دوستان میتوانند از بخش «زمزم احکام» جستجو کنند که
عزیزانمان این مسائل را کامال توضیح دادند.

در فقه ائمه اطهار (سالم هللا علیهم اجمعین) در اخالق علوی قسم دروغ خوردن به منزله جنگ با خداست ،اما اگر
قسم دروغ باعث نجات یک انسان باشد ،نه تنها گناهی ندارد بلکه به خاطر این قسم دروغ ،خدا پاداشی هم خواهد
داد ،زیرا باعث نجات یک انسان شده است.
مجری:
حضرت استاد روایاتی در خصوص تقیه قرائت فرمودید .با توجه به این روایات و دهها و صدها روایات دیگری که در
کتب شیعه است برخی از مخالفین معتقدند که تقیه به نوعی نفاق است.
من دوست داشتم در اینجا سؤالی بپرسم که مطالب بحث کامل باشد و دوستان عزیز به خوبی استفاده کنند .سؤال
این است :آیا تقیه از اختصاصات تفکر شیعه است یا فرهنگی قرآنی و برگرفته از قرآن کریم است؟
مشروعیت «تقیه» در قرآن؛ روایات معصومین(علیهم السالم) و نظر علمای اهل سنت
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
ما اگر بتوانیم در برنامه «حبل المتین» روی این زمینه هم کار میکنیم .ما در درس خارج فقه مقارن که در
حوزه داریم حدود  2سال است که بحثمان روی تقیه است.
شبهاتی که وهابیت داشتند در این خصوص بود که تقیه را به عنوان نفاق معرفی میکنند .کارشناسان شبکههای
شیطانی هم مرتب شعار میدهند و میگویند" :نود درصد دین شیعیان تقیه است .آنها دروغ میگویند .آنها نفاق
دارند!!"

شما به نکته زیبایی اشاره کردید .ما در قرآن کریم آیات متعددی بر جواز ،مشروعیت و وجوب تقیه داریم .من به
بعضی از این آیات اشاره میکنم و تفصیل آن را برای یک بحث جدا میگذاریم.
آیه اول :مربوط به سوره آل عمران است .خدای عالم در سوره آل عمران آیه  28میفرماید:
ن ی ْفع ْ
ل ذلِک فلیس مِ ن اللهِ فِ ی شیء)
ون ْالمُ ْؤمِ ِنین و م ْ
(ال یتخِ ِذ ْالمُ ْؤمِ ُنون ْالکا ِف ِرین أوْ لِیاء مِ ْ
ن ُد ِ
افراد با ایمان نباید به جای مؤمنان ،کافران را دوست و سرپرست خود انتخاب کنند ،و هر کس چنین کند،
هیچ رابطهای با خدا ندارد (و پیوند او بکلی از خدا گسسته میشود).
( ِإال أ ْن تت ُقوا مِ ْن ُهمْ ُتقاة)
مگر اینکه از آنها به پرهیزید (و به خاطر هدفهای مهمتری تقیه کنید).
سوره آلعمران ( :)3آیه 28
بنابراین تقیه یک مسئله قرآنی است و ارتباطی به شیعه ندارد« .فخرالدین رازی» میگوید:
«التقیة جائزة لصون النفس»
تقیه برای مصونیت نفس جائز است.
التفسیر الکبیر أو مفاتیح الغیب ،اسم المؤلف :فخر الدین محمد بن عمر التمیمی الرازی الشافعی ،دار
النشر :دار الکتب العلمیة  -بیروت  1421 -هـ  2000 -م ،الطبعة :األولی ،ج  ،8ص  ،12باب آل عمران)28( :
ال یتخذ المؤمنون.. ...

او در ادامه در سؤال به اینکه آیا برای حفظ مال هم جایز است یا خیر ،میگوید :بله جائز است ،زیرا پیغمبر اکرم
فرمودند حرمت اموال مسلمان همانند حرمت خون اوست ،احترام مال مسلمان همانند احترام خون اوست .پیغمبر
فرمود :هر کس در دفاع از مالش کشته شود ،شهید است.
«خازن» یکی از مفسرین بنام اهل سنت میگوید :تقیه در صورتی که ما از قتل بترسیم کامال جائز است .آقای
«شوکانی» به صراحت میگویدِ ( :إال أ ْن تت ُقوا مِ ْن ُهمْ ُتقاة) خطاب به همه مسلمانهاست و این دلیل بر جواز تقیه
است.
«مراغی مصری» میگوید:
«وقد استنبط العلماء من هذه اآلیة جواز ال ّتقیة»
علما از این آیه جواز تقیه را استنباط کردند.
تفسیر المراغی ،المؤلف :أحمد بن مصطفی المراغی (المتوفی 1371 :هـ) ،الناشر :شرکة مکتبة ومطبعة
مصطفی البابی الحلبی وأوالده بمصر ،الطبعة :األولی 1365 ،هـ  1946 -م ،ج  ،3ص 137
اگر انسان به خاطر جلوگیری از ضرر حرفی بزند یا کاری انجام دهد که مخالف حق است تقیه نام دارد« .فخر رازی»
میگوید:
«إنما تحل مع الکفار الغالبین إال أن مذهب الشافعی رضی هللا عنه أن الحالة بین المسلمین إذا شاکلت
الحالة بین المسلمین والمشرکین حلت التقیة محاماة علی النفس»

با اینکه آیه شریفه در رابطه با کفار است مذهب شافعی بر این است که در رابطه با مسلمانان نیز هست و
اختصاصی به کفار ندارد .اگر از کفار ترسیدید تقیه کنید اگر ترس از مسلمانها هم مثل کفار باشد.
التفسیر الکبیر أو مفاتیح الغیب ،اسم المؤلف :فخر الدین محمد بن عمر التمیمی الرازی الشافعی ،دار
النشر :دار الکتب العلمیة  -بیروت  1421 -هـ  2000 -م ،الطبعة :األولی ،ج  ،8ص 12
آیه قرآن در رابطه با کفار است .مضمون روایت این است که اگر یک حاکم ظالم میخواهد ضرر به ما ،جان ما و
ناموس ما بزند ولو مسلمان باشد طبق این آیه تقیه واجب است.
آیه دوم :سوره نحل آیه  106است .خداوند متعال در این آیه میفرماید:
ُ
اإلیمان)
ن أک ِره و ق ْل ُب ُه مُ ْطمئِن ِب ْ ِ
ن بعْ ِد ِإیمانِهِ ِإال م ْ
ن کفر ِباللهِ مِ ْ
(م ْ
کسانی که بعد از ایمان کافر شوند -به جز آنها که تحت فشار واقع شدهاند در حالی که قلبشان آرام با
ایمان است.
سوره نحل ( :)16آیه 106
کسی که قلبش مطمئن به ایمان و مؤمن به خداوند است ،اما زبانا کلمه کفر به زبان جاری میکند هیچ اشکالی
ندارد .علمای شیعه ما همانند «طبرسی» این عبارت را دارد که دیگر آن را مطرح نمیکنم.
«فخر رازی» در اینجا مفصل قضیه «عمار یاسر» را مطرح میکند« .عمار یاسر» را گرفتند و گفتند :اگر به خدای
عالم کفر نگویی به نبی مکرم اسالم اهانت نکنی تو را میکشیم!! او پس از اینکه دید پدرش را کشتند و مادرش را

هم با آن وضع فجیع به قتل رساندند برای نجات خودش کلمه کفر به زبان آورد و نسبت به نبی مکرم اسالم
جسارت کرد.
«فأتی عمار رسول هللا وهو یبکی»
عمار سپس خدمت نبی مکرم اسالم آمد در حالی که اشک میریخت.
«فجعل رسول هللا یمسح عینیه»
پیغمبر اشک چشم عمار را پاک میکرد.
«عمار» گفت :یا رسول هللا! من برای نجات خودم کلمه کفر بر زبان آوردم.
«ویقول( :ما لک إن عادوا لک فعد لهم بما قلت)»
پیغمبر اکرم فرمود :اگر دوباره تو را تحت فشار قرار دادند برای نجات خود بازهم کفر بگو.
التفسیر الکبیر أو مفاتیح الغیب ،اسم المؤلف :فخر الدین محمد بن عمر التمیمی الرازی الشافعی ،دار
النشر :دار الکتب العلمیة  -بیروت  1421 -هـ  2000 -م ،الطبعة :األولی ،ج  ،20ص  ،97باب النحل- 106( :
 )109من کفر بالله... ..
«تفسیر بیضاوی» همین تعبیر را در جلد  3صفحه  422دارد .در اینجا هم وارد شده که حضرت فرمودند:
«أن عادوا لک فعد لهم بما قلت»
اگر کفار تو را در مخمصه قرار دادند گفتند کفر بگو دوباره کفر بگو.

تفسیر البیضاوی ،اسم المؤلف :البیضاوی ،دار النشر :دار الفکر – بیروت ،ج  ،3ص  ،422باب النحل)106( :
من کفر بالله.. ...
دلیل فرمایش رسول گرامی اسالم این است که قلب «عمار» سراسر مملو از ایمان است« .جصاص» در کتاب
«احکام قرآن» همین عبارت را دارد و میگوید :این اصل در جواز اظهار کلمه کفر در حال اکراه و زورگویی است.
ما میبینیم در منابع شیعه هم همین مطالب بیان شده است .از حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) نقل شده
است:
ن أ ْفض ِل أ ْعما ِل ْالمُ ْؤمِ ِنین»
«الت ِقی ُة مِ ْ
تقیه یکی از با فضیلتترین اعمال مؤمن است.
ْ
اج ِرین»
«ی ُص ُ
ن ْالف ِ
ون ِبها نفس ُه و ِإ ْخوان ُه ع ِ
که به سبب تقیه خودش و برادرانش را از شر فاسقین حفظ میکند.
بحار األنوار ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :جمعی از محققان ،ج  ،71ص
 ،229ح 25
باز از امام رضا (علیه السالم) نقل شده است که حضرت فرمود:
ن ال ت ِقیة له»
«و ال ِإیمان لِم ْ
کسی که تقیه ندارد ،ایمان ندارد.

ما دو آیه در این زمینه خواندیم ،آیات متعدد دیگری هم وجود دارد.
ول اللهِ ِإلی متی»
«ف ِقیل ل ُه یا ابْن ر ُس ِ
پرسیدند :یابن رسول هللا! تقیه تا چه زمانی وجود دارد؟!
وج قائِمِ نا فلیس مِ نا»
وج قائِمِ نا فم ْ
ن ترک الت ِقیة ق ْبل ُخرُ ِ
«قال :و ُهو یوْ م ُخرُ ِ
حضرت فرمود :تا خروج حضرت مهدی (ارواحنا فداه) تقیه هست .هرکسی قبل از قیام حضرت مهدی تقیه
را ترک کند از ما نیست.
إعالم الوری بأعالم الهدی ،نویسنده :طبرسی ،فضل بن حسن ،ص  ،434الفصل الثانی فی ذکر األخبار
الواردة عن آبائه فی ذلک
در بعضی از شبکههای شیطانی شیعه ،همانند «شبکه فدک» یا سابقا شبکهای به نام «شبکه اهل بیت» ادعا
میکردند که نباید تقیه کنیم ،اما مشاهده کنید که امام رضا میفرماید" :آنها از ما نیستند!"
همچنین در کتاب «کافی شریف» جلد دوم صفحه  224حضرت به «معلی بن خنیس» میفرماید:
ن آبا ِئی»
« ِإن الت ِقیة مِ ْ
ن ِدی ِنی و دِ ی ِ
تقیه جزء دین من و دین آباء من است.
ن ال ت ِقیة له»
«و ال دِ ین لِم ْ
کسی که تقیه نداشته باشد دین ندارد.

الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،ج  ،2ص
 ،224ح 8
بازهم در صفحه  219از امام باقر (علیه السالم) نقل شده است:
ن ال ت ِقیة له»
ن آبا ِئی و ال ِإیمان لِم ْ
«الت ِقی ُة مِ ْ
ن ِدی ِنی و دِ ی ِ
تقیه دین من و دین آباء من است ایمان ندارد هر کس تقیه ندارد.
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،ج  ،2ص
 ،219ح 12
«ابو عمر اعجمی» از امام صادق (علیه السالم) نقل میکند :نود درصد دین در تقیه است .اگر تقیهای نباشد دینی در
کار نیست .بازهم امام صادق فرمودند :تقیه از دین خدای عالم است.
بنابراین آنچه ما از قرآن خواندیم و آنچه از روایات ائمه اطهار (علیهم السالم) خواندیم باهم تطبیق دارند .روایات
ائمه اطهار (علیهم السالم) برگرفته از آیات قرآنی است.
مجری:
حضرت استاد از شما ممنونم .بینندگان عزیزی که با ما همراه هستید یک میان برنامه ببینیم و بعد انشاءهللا
برمیگردیم با ادامه برنامه در خدمت شما باشیم .الزم است خدمت شما عرض کنم انشاءهللا اگر سؤالی در
خصوص برنامه «اخالق علوی» داشتید با ما تماس بگیرید.

«شبکه جهانی والیت» مدتهاست که این امکان را برای شما فراهم کرده است که اگر حتی از خارج از کشور
هستید و دوست دارید تماس بگیرید میتوانید شماره خود را به اتاق فرمان بدهید تا اتاق فرمان با شما تماس
بگیرند.
در این صورت حداقل هزینه هم برای شما در نظر گرفته نمیشود و با کمترین عسر و حرجی میتوانید سؤال و
مطلب خودتان را مطرح بفرمایید .با ما همراه باشید؛ میان برنامه را میبینیم و برمیگردیم تا حدود ساعت 22:30
مهمان منازل شما هستیم.
بسیار ممنونم از همراهیتان و دقت نظری که در خصوص برنامه دارید .برای اینکه فرصت بیشتری داشته باشیم،
سؤاالت شما را دریافت کنیم و تماسهای شما را هم بشنویم میخواهم سه سؤال را تحت عنوان یک سؤال از
محضر حضرت استاد بپرسم.
انشاءهللا پاسخ استاد را دریافت کنیم و بعد از آن آماده میشویم تماسهای شما را دریافت کنیم.
حضرت استاد روایات مشروعیت تقیه را از کتب شیعه خواندید .آیا در کتب اهل سنت هم در سیره نبی گرامی
اسالم ،سیره صحابه و سیره مسلمین بحث تقیه مطرح شده است یا خیر؟!
مشروعیت «تقیه» با استناد به منابع اهل سنت
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
نکته زیبایی بود! من تقاضا دارم عزیزان اهل شیعه و اهل سنت به این پاسخی که خدمت آقای حسینی
عزیز دارم دقت کنند سپس از کارشناسان شبکههای شیطانی سؤال کنند" :شما که شبانه روز ادعا میکنید شیعیان

تقیه دارند و این نفاق است؛ آیا در سنت پیغمبر اکرم و سیره صحابه روایتی که از کتابهای خودمان داشتیم« :و ال
ن ال تقِ یة له» آمده یا نه؟!"
دِ ین لِم ْ
کتابی که مالحظه میکنید کتاب «المصنف» اثر «ابن ابی شیبه» استاد «بخاری» متوفای  235هجری است .او در
حقیقت  20سال قبل از «بخاری» از دنیا رفته است .در این کتاب روایتی از «حسن بصری» نقل شده است که می
گوید" :تقیه برای مؤمن تا قیامت جایز است".
همچنین از «ابن حنفیه» نقل شده است:
«ال إیمان لمن ال تقیة له»
کسی که تقیه ندارد ایمان ندارد.
الکتاب المصنف فی األحادیث واآلثار ،اسم المؤلف :أبو بکر عبد هللا بن محمد بن أبی شیبة الکوفی ،دار
النشر :مکتبة الرشد  -الریاض  ،1409 -الطبعة :األولی ،تحقیق :کمال یوسف الحوت ،ج  ،6ص  ،474ح
33045
بازهم از «عبدهللا بن مسعود» نقل میکند:
«ما من کالم أتکلم به بین یدی سلطان یدرأ عنی به ما بین سوط إلی سوطین إال کنت متکلما به»
من حرف دروغ و خالفی نزد حاکم میگویم که با آن حرف دروغ شالقی از حاکم نخورم .اگر حرف دروغ
نگویم حاکم به من شالق میزند.

الکتاب المصنف فی األحادیث واآلثار ،اسم المؤلف :أبو بکر عبد هللا بن محمد بن أبی شیبة الکوفی ،دار
النشر :مکتبة الرشد  -الریاض  ،1409 -الطبعة :األولی ،تحقیق :کمال یوسف الحوت ،ج  ،6ص  ،474ح
33046
او حرف دروغ میگوید تا از حاکم شالق نخورد .همچنین از «حسن بن حسن مثنی» نقل شده است:
«إنما التقیة رخصة والفضل القیام بأمر هللا»
تقیه رخصتی تا قیام قیامت و باالترین قیام به امر خداوند است.
الکتاب المصنف فی األحادیث واآلثار ،اسم المؤلف :أبو بکر عبد هللا بن محمد بن أبی شیبة الکوفی ،دار
النشر :مکتبة الرشد  -الریاض  ،1409 -الطبعة :األولی ،تحقیق :کمال یوسف الحوت ،ج  ،6ص  ،474ح
33048
«حذیفه» صحابی پیغمبر اکرم میگوید" :من دروغ میگویم تقیه میکنم و بعضی از دینم را در معرض فنا قرار
میدهم تا قسمت دیگر دینم را حفظ کنم .اگر این کار را نکنم تمام دینم را از دست میدهم".
به بیان او تقیه باعث میشود او بخش عظیمی از دینش را حفظ کند .همچنین از «حذیفه» که صحابی پیغمبر اکرم
است روایت دیگری نقل شده است .راوی میگوید« :عبدهللا بن مسعود» و «حذیفه» نزد عثمان آمدند .عثمان به
«حذیفه» گفت :تو چنین حرفهایی زدی« .حذیفه» گفت:
«ال وهللا ما قلته»
به خدا سوگند چنین حرفی نزدم.

«فلما خرج قال له عبد هللا ما لک فلم تقوله ما سمعتک تقول»
وقتی خارج شدیم عبدهللا ابن مسعود گفت :من شنیدم تو چنین حرفی زدی ،اما پیش حاکم قسم دروغ
خوردی.
«قال إنی اشتری دینی بعضه ببعض مخافة أن یذهب کله»
«حذیفه» گفت :قسمتی از دینم را میفروشم و قسمتی از دینم را میخرم تا همه دینم را از دست ندهم.
الکتاب المصنف فی األحادیث واآلثار ،اسم المؤلف :أبو بکر عبد هللا بن محمد بن أبی شیبة الکوفی ،دار
النشر :مکتبة الرشد  -الریاض  ،1409 -الطبعة :األولی ،تحقیق :کمال یوسف الحوت ،ج  ،6ص  ،474ح
33050
او ادعا میکند که اگر من دروغ نگویم تمام دینم را از بین میبرند و مجبورم از دینم دست بردارم ،اما اگر یک دروغ
گفتم دست از سر من برمیدارند و کاری با من ندارند .بازهم در کتاب «کنز العمال» اثر «متقی هندی» وارد شده
است:
«ال دین لمن ال تقیة له»
کسی که تقیه ندارد دین ندارد.
کنز العمال فی سنن األقوال واألفعال ،اسم المؤلف :عالء الدین علی المتقی بن حسام الدین الهندی ،دار
النشر :دار الکتب العلمیة  -بیروت  1419 -هـ 1998-م ،الطبعة :األولی ،تحقیق :محمود عمر الدمیاطی ،ج ،3
ص  ،43ح 5665

این روایت از قول امیرالمؤمنین نقل شده که خلیفه چهارم اهل سنت است در جلد سوم از کتاب «کنز العمال» وارد
شده است .همچنین در کتاب «تفسیر طبری» جلد هفتم روایت مفصلی نقل شده است .راوی ذیل آیه شریفه:
(و ات ُقوا ِف ْتنة ال ُت ِصیبن ال ِذین ظلمُ وا مِ ْنکمْ خاصة)
و از فتنهای بپرهیزید که تنها به ستمکاران شما نمیرسد (بلکه همه را فرا خواهد گرفت چرا که دیگران
سکوت اختیار کردهاند).
سوره انفال ( :)8آیه 25
میگوید :این آیه مخصوص اصحاب پیغمبر است .بسیاری از صحابه میگفتند :ما گمان نمیکردیم این آیه در شأن
صحابه نازل شده باشد ،اما بعد از قضیه جمل و صفین فهمیدیم این آیه در مورد اصحاب پیغمبر است.
خداوند متعال در این آیه شریفه میفرماید :بترسید از فتنهای که فقط به ستمگران شما نمیرسد ،بلکه افراد بی
گناه هم گرفتار فتنه خواهند شد .حضرت بعد از اینکه فرمودند :فتنهای میآید و امت من گرفتار تفرقه و اختالف
شوند ،دعا کردند و فرمودند:
«اللهم أظهر علیهم أفضلهم تقیة»
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،اسم المؤلف :محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر ،دار
النشر :دار الفكر  -بيروت –  ،1405ج  ،7ص  ،225باب األنعام ) 65 ( :قل هو القادر . . . . .

همچنین در کتاب «صحیح بخاری» تقیه پیغمبر اکرم وارد شده است .تقیه که شاخ و ُدم ندارد! عزیزان دقت کنند
در این کتاب روایتی از عایشه نقل شده است که میگوید مردی اجازه گرفت نزد پیغمبر اکرم بیاید ،اما حضرت
پشت سرش گفت:
شیرةِ و ِب ْئس بن ْالع ِ
« ِب ْئس أ ُخو ْالع ِ
شیرةِ »
او فرزند یکی از اقوام زشت و بد است.
رسول گرامی اسالم پشت سر او بد و بیراه گفتند ،اما وقتی او جلوی پیغمبر اکرم نشست آن بزرگوار با احترام با او
برخورد کرد.
زمانی که این شخص بیرون رفت ،عایشه گفت :یا رسول هللا! زمانی که این مرد جلوی در آمد پشت سرش حرف
تندی زدید و فرمودید او شخص بدی است ،اما وقتی به خانه آمد او را احترام کردید!!
«فقال رسول اللهِ یا عائِش ُة ِإن شر الناس عِ ْند اللهِ م ْن ِزلة یوم ْال ِقیامةِ من ترک ُه الناس ِّاتقاء ش ِّرهِ »
پیغمبر اکرم فرمودند :ای عایشه! روز قیامت بدترین مردمان از لحاظ مقام و منزلت نزد پروردگار کسی
است که مردم بخاطر نجات و رهایی از بدیش او را رها نمودهاند.
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  ،5ص  ،2244ح
5685

پیغمبر اکرم فرمودند :اگر من به او احترام گذاشتم به خاطر این بود که از شر او در امان باشم .این روایت فرمایش
پیغمبر اکرم در کتاب «صحیح بخاری» است و راوی آن هم عایشه ام المؤمنین است .پیغمبر اکرم میفرمایند که او
انسان شروری است ،اما به او احترام میگذارم تا از شر او در امان باشم.
روایات متعدد و زیادی در کتابهای عزیزان اهل سنت داریم .در کتاب «صحیح مسلم» روایتی نقل شده که از
پیغمبر اکرم سؤال میکنند" :چرا حجر اسماعیل را وارد بیت نمیکنید در حالی که حجر اسماعیل جزء بیت هللا
است؟!" حضرت فرمودند:
«لوْ ال أن قوْ مک ح ِدی ُثو ع ْهد ِبجاهِ ِلیة أو قال ِبک ْفر أل ْنف ْق ُت ک ْنز ْالکعْ بةِ فی س ِبی ِل اللهِ ولجع ْل ُت بابها ِب ْاأل ِ
رْض
والدخلت فیها من ْالحِ ْج ِر»
ای عایشه! اگر به خاطر این نبود که قوم و قبیله تو تازه از شرک بیرون آمدند کعبه را خراب میکردم ،با
خاک یکسان میکردم ،از نو درست میکردم و دو در برای آن میگذاشتم.
صحیح مسلم ،اسم المؤلف :مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیری النیسابوری ،دار النشر :دار إحیاء
التراث العربی  -بیروت ،تحقیق :محمد فؤاد عبد الباقی ،ج  ،2ص  ،969ح 1333
جالب این است که وقتی در کتاب «سنن نسائی» جلد  2صفحه  391این روایت را نقل میکند؛
ت ِب ْ
«یا عائِش ُة لوْ ال أن قوْ مک حدِ ی ُ
ث ع ْهد ِبجاهِ ِلیة ألم ْر ُ
ت ف ُه ِدم فأ ْدخ ْل ُت فیه ما ُأ ْخ ِرج منه وأ ْلز ْق ُت ُه ِب ْاأل ِ
البی ِ
رْض
ْ
ن بابا ش ْر ِقیا وبابا غ ْر ِبیا»
وجعل ُت له بابی ِ
حضرت به صراحت خطاب به عایشه میفرمایند :قوم تو تازه از جاهلیت بیرون آمدند و هنوز قلب آنها
اسالم را خوب لمس و درک نکردهاند .اگر من چنین کاری کنم آنها از اسالم فرار میکنند.

میگوید:
«لوال قرب عهدهم بالکفر یرید عن االسالم لم یتمکن فی قلوبهم»
آنها تازه از کفر بیرون آمدند و هنوز اسالم در قلب اینها جا نگرفته است .اگر من کعبه را ویران کنم آنها
از اسالم برمیگردند و مرتد میشوند.
السنن الکبری ،اسم المؤلف :أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائی ،دار النشر :دار الکتب العلمیة -
بیروت  ،1991 - 1411 -الطبعة :األولی ،تحقیق :د.عبد الغفار سلیمان البنداری ,سید کسروی حسن ،ج  ،2ص
 ،391ح 3886
آیا تقیه شاخ و دم دارد؟ خیر! بازهم در کتاب «مستدرک علی الصحیحین» جلد  3صفحه  386نقل شده است که
پیغمبر اکرم میفرماید :یا «اباذر»! آن وقت که در میان یک عده افراد الابالی بودی چکار میکنی؟ «اباذر» گفت:
چکار کنم؟! حضرت فرمود :صبرکن ،صبرکن ،صبرکن؛
«خالقوا الناس بأخالقهم وخالفوهم فی أعمالهم»
با اخالق مردم همسان باش ،اما در عمل آنها شریک مشو.
«هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه»
هذا حدیث صحیح علی شرط شیخین و همچنین در سیره صحابه شما ببینید.

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
 ،386ح 5464
خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو!! «عبدهللا بن مسعود» میگوید :من دروغ میگویم تا حاکم یک شالق به
من نزند« .ابو درداء» صحابی پیغمبر اکرم میگوید :ما در چهره بعضیها میخندیم ،اما قلبا آنها را لعنت میکنیم.
آیا تقیه بهتر از این امکان دارد؟!
«ابوهریره» میگوید :من از پیغمبر اکرم دو ظرف روایت حفظ کردم که یکی از آن را پخش کردم .اگر دیگری را
پخش کنم خلیفه ،خرخره من را میشکافد .همچنین «حذیفه» یکی از کسانی است که تقیه میکرد و او را منافق
خطاب میکردند.
اتهام منافق بودن شیعیان توسط وهابیت اتهام تازهای نیست ،زیرا در عصر صحابه هم وقتی «حذیفه» تقیه میکرد
او را منافق خطاب میکردند و به او میگفتند :برخالف عقیدهات حرف میزنی .او در پاسخ میگفت :من بعضی از
دینم را با بعضی میخرم تا همه را از دست ندهم.
ما در این زمینه روایت بسیار داریم ،اما در سیره مسلمین تنها به خواندن یک روایت اکتفا میکنم .در کتاب
«مستدرک علی الصحیحین» اثر «حاکم نیشابوری» جلد اول صفحه  636نقل شده است که «سعید بن جبیر»
میگوید :من با «ابن عباس» در عرفه بودم« .ابن عباس» گفت:
«ما لی ال أسمع الناس یلبون»
چرا مردم تلبیه نمیگویند.

«فقلت یخافون من معاویة»
من گفتم :مردم از معاویه میترسند.
«قال فخرج بن عباس من فسطاطه فقال :لبیک اللهم لبیک»
ابن عباس از خیمهاش بیرون آمد و گفت :لبیک اللهم لبیک.
«فإنهم قد ترکوا السنة من بغض علی رضی هللا عنه»
آنها به خاطر بغض علی بن ابی طالب سنت پیغمبر اکرم را ترک میکنند.
سنت پیغمبر اکرم این است که لبیک بگویند ،اما آنها به خاطر بغض با علی سنت را ترک کردند .در مورد سند این
روایت هم وارد شده است:
«هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه»
این حدیث صحیح است و شرایط بخاری و مسلم را 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  ،1ص
 ،636ح 1706
همچنین در کتاب «سنن بیهقی» جلد پنجم خیلی واضحتر بیان شده است .در این روایت نقل شده است که «ابن
عباس» به «سعید بن جبیر» گفت :چرا مردم لبیک نمیگویند؟! او گفت :از مردم میترسند! «ابن عباس» از خیمه
بیرون آمد و گفت:

«لبیک اللهم لبیک وإن رغم أنف معاویة»
برای اینکه پوزه معاویه به خاک مالیده شود لبیک اللهم لبیک.
سنن البیهقی الکبری ،اسم المؤلف :أحمد بن الحسین بن علی بن موسی أبو بکر البیهقی ،دار النشر :مکتبة
دار الباز  -مکة المکرمة  ،1994 - 1414 -تحقیق :محمد عبد القادر عطا ،ج  ،5ص  ،113ح 9230
«ابن عباس» میگوید :خدایا اینها را لعنت کن که سنت پیغمبر اکرم را به خاطر عداوت با علی ترک کردند.
در این روایت دو مسئله وجود دارد؛ مسئله اول این است که تقیه میکنند و مسئله دوم این است که سنت پیغمبر را
به خاطر ترس از معاویه ترک میکنند .اگر این روایت گویای تقیه نیست پس چیست؟!
این روایت را از بنده یادگاری داشته باشید« .ابن عباس» در این روایت میگوید :مردم سنت پیغمبر را به خاطر
بغض علی و ترس از معاویه ترک میکنند.
حال ببینید کسی که سنت پیغمبر اکرم را ترک کند چه حکمی دارد! در کتاب «مستدرک علی الصحیحین» جلد اول
صفحه  91روایتی از عایشه نقل شده است که پیغمبر اکرم فرمودند« :شش دسته از مردم هستند که من آنها را
لعنت کردهام ،خداوند هم آنها را لعنت کرده است و هر پیغمبر مستجاب الدعوه هم آنها را لعنت کردهاند .یکی از
این شش دسته؛
«والتارک لسنتی»
کسی که سنت من را ترک کند.

«ابن عباس» میگوید :سنت پیامبر را به خاطر بغضی علی بن ابی طالب ترک کردند« .حاکم نیشابوری» در مورد
سند روایت میگوید:
«وهذا حدیث صحیح اإلسناد»
المستدرک علی الصحیحین ،اسم المؤلف :محمد بن عبدهللا أبو عبدهللا الحاکم النیسابوری ،دار النشر :دار
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بنابراین آقایانی که این چنین داد و بیداد به راه میاندازند و ادعا میکنند" :تقیه از مختصات شیعه است و آنها
منافق هستند" یا بیسواد هستند و منابع خودشان را نمیخوانند یا خواندهاند ،اما عناد دارند.
اگر الزم باشد من حاضرم در بیش از سی جلسه ،تقیه را از دیدگاه اهل سنت ،تقیه در سنت پیغمبر اکرم ،تقیه در
سیره صحابه ،تقیه در سیره تابعین ،نظر علمای بزرگ اهل سنت درباره تقیه و سیره مسلمین حتی نظر وهابیها را
در مورد تقیه بیان کنم.
«ابن تیمیه» میگوید" :اگر کسی وارد مسجدی شد و دید امام جماعت ظالمی پیش نماز است به طوری که اگر نماز
نخواند پیش نماز ظالم به او ضرر میزند باید در آنجا نماز بخواند ،اما زمانی که به منزل رفت نمازش را اعاده کند".
مجری:
بسیار عالی؛ حضرت استاد از شما متشکرم .عزیزانی که با ما همراه هستند ما وارد بخش دوم شدیم و از مطالب
حضرت استاد استفاده کردیم .اگر سؤالی در این خصوص دارید میتوانید مطرح کنید و با ما در میان بگذارید.

در فاصله کوتاهی به اتاق فرمان میرویم و پس از آن سؤاالت و تماسهای شما را دریافت میکنیم.
تماس بینندگان برنامه:
عرض سالم مجدد خدمت شما دارم .به سراغ تماسهای تلفنی میرویم .آقا عارف از خوزستان پشت خط ارتباطی
ما هستند .سالم علیکم و رحمة هللا؛
بیننده (آقا عارف از خوزستان – شیعه):
علیکم السالم و رحمة هللا و برکاته .عرض سالم دارم خدمت آقای حسینی و استاد عزیز و بزرگوار آقای قزوینی.
مجری:
علیکم السالم .آقا عارف در خدمت شما هستیم.
بیننده:
همچنین خدمت بینندگان محترم «شبکه جهانی والیت» سالم عرض میکنم .استاد دو هفته پیش فرمودید
شخصی مریض بود ،نزد دکتر رفت و دکتر به او گفت :اگر شراب بخورید زنده میمانید و اگر شراب نخورید
میمیرید.
این شخص شیعه اهل بیت بود و نزد امام جعفر صادق (علیه السالم) رفت .حضرت به او فرمودند :شراب نخورید و
اگر هم از دنیا رفتید روز قیامت بگویید که امام جعفر صادق چنین دستوری به من دادند.
ولی شما نیم ساعت پیش گفتید که اگر برای حفظ جان یک انسان دست به نامحرم بزنید جایز است و اگر قسم
خوردن به حفظ جان شما تأثیر میگذارد قسم دروغ هم بخورید.

حال در اینجا تناقضی پیش می آید که چطور زمان امام جعفر صادق این شخص برای حفظ جان خود شراب نخورد
ولو بمیرد .بنده از شما تقاضا دارم این تناقض را برطرف کنید.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
عزیزم ما روایات داریم که خدای عالم در چیزهای حرام شفا قرار نداده است .سنت الهی بر این تعلق گرفته که
خدای عالم در گوشت خوک شفا قرار نداده است ،در شراب شفا قرار نداده است .دکتری که میگوید شراب بخور،
دارد اشتباه میکند.
همانطور که عرض کردیم حضرت در مورد قسم دروغ میفرماید" :اگر بدانید قسم دروغ خوردن هیچ تأثیری در
نظر ظالم نمیکند نمیتوانید قسم بخورید ".قضیه شراب هم به همین شکل است.
بنابراین امام صادق میفرمایند چون خدای عالم در شراب شفا قرار نداده است پزشکی هم که چنین دستوری
میدهد اشتباه میکند .او معصوم نیست و ما نباید به اشتباه او عمل کنیم.
مجری:
آقا عارف مالحظه فرمودید؟! مشکل شما حل شد؟!
بیننده:
استاد حرف شما کامال درست است و جواب خود را گرفتم .حال سؤال بعد را مطرح میکنم؛ استاد من چند سال
است که برنامه شما را مشاهده میکنم.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

آقا عارف البته خدمت شما عرض کنم ذاتا خداوند عالم در چیزهای حرام خدا شفا قرار نداده است .اگر در جایی
انسانی به یقین رسید که شیء حرام برای شفای او مفید است میتواند استفاده کند.
به عنوان مثال بعضی از قرصهایی که برای غضروف و درد مفاصل و درد کمر درست شده از روغن تمساح تهیه
شده است .اگر شخص یقین پیدا کرد این دارو برای او مفید است و دارو هم داروی منحصر به فرد شد بعضی از
مراجع اجازه استفاده میدهند مشروط بر اینکه مریض یقین پیدا کند.
این قضیه درست همانند قسم دروغ خوردن است که شخص یقین پیدا میکند اگر قسم دروغ خورد نجات پیدا
میکند .در اینطور موارد بعضی از مراجع اجازه دادند ،اما نظر بنده این است که در اینطور موارد خدای عالم شفا
قرار نداده است.
یکی از این بزرگواران به بنده قرصی داده بودند ،اما زمانی که متوجه شدیم تمام قرص را برگرداندیم و به هیچ وجه
نگذاشتیم کسی آن را مصرف کند.
مجری:
آقا عارف سؤال دوم خود را بپرسید.
بیننده:
سؤال دوم این است که بنده چند سال است «شبکه جهانی والیت» علی الخصوص برنامههای شما را نگاه میکنم.

انتقادی که از شما داشتم و از حضرت استاد خواهش میکنم بدون هیچ تقیهای جواب بدهید این است که من
مشاهده کردم شما به جماعت عمریه ،اهل سنت میگویید .من یقین دارم که اهل سنت واقعی ما شیعیان هستیم.
چرا به آنها اهل سنت میگویید؟!
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
آقا عارف عزیز من جملهای به شما بگویم .من میگویم" :خلیفه اول" ،اما آیا معتقد هستم که او خلیفه اول است؟!
منظور من خلیفه اول از دیدگاه اهل سنت است .من میگویم" :خلیفه دوم" چنین گفته است .آیا ما معتقدیم که
عمر بن خطاب خلیفه دوم ماست؟!
به عنوان مثال ما «ملک سلمان» میگوییم ،اما آیا واقعا معتقد هستیم که او ملک است؟! خیر!! با توجه به اینکه
آقایان اهل سنت خودشان میگویند" :ما اهل سنت هستیم" ما بر مبنای باورهای این عزیزان آنها را اهل سنت می
گوییم .آیت هللا العظمی سیستانی میفرماید:
«ال تقولوا إخواننا أهل السنة ،بل قولوا أنفسنا أهل السنة»
نگویید برادران اهل سنت ،بلکه بگویید عزیزان اهل سنت.
آیا نستجیر بالله آیت هللا العظمی سیستانی خود سنی شده که چنین حرفی میزند؟ نه .این اسامی و القاب به خاطر
ایجاد الفت و رأفت میان شیعه و سنی است.
امروز هرگونه اختالفی میان امت اسالمی ایجاد شود هم شیعه میسوزد و هم سنی میسوزد .قبل از آنکه شیعه و
سنی بسوزند اسالم میسوزد.

ما امروزه به خاطر حفظ اسالم بحث رأفت و الفت و وحدت و تقریب را از ضروریات جهان اسالم میدانیم ،زیرا
مخالفین ما شیعه را به جان سنی و سنی را به جان شیعه میاندازند .اگر اهداف دشمنان اسالم عملی شود نه از
شیعه در کره زمین اثری میماند نه از سنی اثری میماند در نتیجه از اسالم هم خبری نمیماند .روی این جهت
عرض میکنیم.
بیننده:
استاد حدیثی داریم که پیغمبر اکرم میفرماید:
ُ
ن لمْ ی ْفع ْ
« ِإذا ظهر ِ
ل فعلیهِ لعْ ن ُة الله»
ت ْال ِبد ُع ِفی أم ِتی ف ْلی ْظ ِه ِر ْالعالِمُ عِ ْلم ُه فم ْ
هرزمانی بدعتی ظاهر شد بر عالم واجب است که آن را ظاهر کند و هرکسی چنین کاری نکند لعنت خداوند
بر او باد.
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،ج  ،1ص
 ،54ح 2
من یقین دارم که ما شیعیان اهلبیت اهل سنت هستیم.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
آقا عارف عزیز! ما در اینکه حقایق را مطرح میکنیم شکی نیست .ما بر حقانیت و امامت و خالفت امیرالمؤمنین
صدها برنامه رفتیم .ما هفته گذشته در رابطه با جنگ جمل صحبت کردیم و تمام حقایق را مطرح میکنیم.

اینکه ما به وحدت معتقد هستیم مانع این نیست که حقانیت خودمان را بیان کنیم .ما عقاید مخالفین را نقد
میکنیم ،اما زمانی که نقد عقاید مخالفین با فحش و ناسزا و تکفیر همراه است اهل بیت آن را نمیپسندند.
حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) در خطبه  206از کتاب «نهج البالغه» نسبت به معاویه میفرماید:
« ِإنِّی أکر ُه لکمْ أ ْن تک ُ
ونوا سبا ِبین»
من کراهت دارم از اینکه به او ناسزا بگویید.
نهج البالغة ،نویسنده :شریف الرضی ،محمد بن حسین ،محقق  /مصحح :صالح ،صبحی ،ص  ،323خ 206
اگر نقد مؤدبانه ،مستدل و منطقی باشد مورد قبول شیعه و اهل سنت است ،اما در مورد «ف ْلی ْظ ِه ِر ْالعال ُِم عِ ْلم ُه» ما
تمام حقایق را مطرح میکنیم .چنین نیست که ما دست از عقیده خودمان برداریم.
مرحوم «شهید مطهری» در کتاب «امامت و رهبری» صفحه  19بحث وحدت را مطرح میکند و میگوید" :وحدت از
ضروریات جهان اسالم است ،اما ما حاضر نیستیم به خاطر وحدت از یک مستحب یا مکروه کوچکمان دست
برداریم".
جناب آقای عارف! ما چنین وحدتی را قبول داریم نه وحدتی که بخواهیم شیعه را زیر سایه اهل سنت یا اهل سنت
را زیر سایه شیعه ببریم و کارخانه شیعهسازی یا سنیسازی درست کنیم.
امیرالمؤمنین خود بزرگ منادی وحدت بوده و قربان تفرقه شد ،اما با همه این احواالت هم ،نقد از خلفا را داشت،
هم بدعتهای گذشته را مطرح فرمودند ،هم حقانیت خودش را مطرح کرد و هم فرمودند:
ن دعا إلی هذا ِّ
الشعار ف ْ
اق ُت ُل ُ
وه و لوْ کان ت ْحت عِ مام ِتی هذِ ه»
«أال م ْ
ِ
ِ

هر کسی حرف از تفرقه زد بکشید ،ولو زیر امامه من مخفی شده باشد.
نهج البالغة ،نویسنده :شریف الرضی ،محمد بن حسین ،محقق  /مصحح :صالح ،صبحی ،ص  ،185خ 127
بیننده:
استاد حرف شما کامال درست است و من قبول دارم .زیاد وقت شما را نمیگیرم.
مجری:
آقا عارف ما بینندگان دیگری هم پشت خط داریم .دو سؤال پرسیدید و اجازه بدهید برنامه بعد روی خط تشریف
بیاورید.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
آقا عارف ما جلسه بعد در خدمت شما هستیم.
مجری:
آقا عارف از شما ممنونیم ،اجازه بدهید به بینندگان بعدی برسیم .گاهی اوقات بینندگان زیاد منتظر میمانند.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
سؤاالت ایشان سؤاالت زیبا و مبتال به بود .بعضی از سؤاالت عزیزان ارتباطی به ما ندارد ،اما سؤاالت ایشان هم به
موضوع ما مرتبط و هم مفید بود .ما از اینطور سؤاالت استقبال میکنیم و حاضریم تمام برنامه خود را به اینطور
سؤاالت اختصاص بدهیم.

مجری:
آقای متولی از قزوین سالم علیکم و رحمة هللا؛
بیننده (آقای متولی از قزوین – شیعه):
بسم هللا الرحمن الرحیم .عرض سالم و ادب و احترام خدمت شما استاد گرامی و مجری گرامی آقای حسینی.
میخواستم در مورد توسل در قرآن و سنت و سیره صحابه شعری را خدمت شما عرض کنم.
مجری:
بفرمایید.
بیننده:
توسل در قرآن:
چنین گفت یکتای نیکو سرشت
همان آفریدگار نار و بهشت
بفرمود در مصحف خود کریم
به آنان که ایمان دارند و دین
در آن سوره مائده آیه 35
بسان تمامی قرآن به ما داده گنج

که ای اهل ایمان ،ای متقین
صالحی نباشد شما را یقین
توسل بجویید الیه الوسیل
و در راه حق جاهدوا فی سبیل
و در سوره یوسف آیه 97
در آن حال که اخوانش سوی بابا برفت
بگفتند :بابا تو ما را ببخش
نگفتند بخشای ما را خداوند عرش
توسل نباشد به جز بندگی
و این بندگی به ز شرمندگی
توسل فقط طاعت از خالق است
پرستش نما هرچه او الیق است
و در النساء آیه 64
نیامد رسول لیطاع هوش دار
به اذن خدا خلق طاعت کنند

رسوالن حق را اطاعت کنند
اگر ظلم کردند بر حال خویش
و آمد به نزدت در احوال خویش
فاستغفروا هللا مغیر عقول
است ْغفر ل ُه ُم الر ُس ُ
ول)
بمانند (و ْ
در این حال توبه پذیر است او
و در مهر هم بینظیر است او
این آیات در حق توسل جرس است
در خانه اگر کس است یک حرف بس است
توسل از سنت:
آورده با صراحت در دفترش روایت
مشروع بود توسل این هم ز اهل سنت
«نور الدین سمهودی» جلد  4سی دی
در آن «وفا الوفاء» چون استغاثه دادی
ثابت بود توسل اندر تمام حاالت

از انبیاء مرسل و سیره صالحان
قبل از نبی و بعدش در برزخ و قیامت
آخر چگونه گوید مشروط این برآید
آورده بازهم او در آن «شواهد الحق»
از انبیاء است سنت توسل به سید الخلق
در چهارگانه مذهب و از عالمان آنان
اندر دفاتر خود بنوشتهاند جانان
بر بخشش گناهان یا در قضای حاجت
نبی شفیع گرداند قبرش نما زیارت
یا که «جمیل صدقی» در «فجر صادقش» هست
خواهی اگر بدانی از آن ورق بزن شرح
جایز دانند توسل معظم از مسلمین
بر آن نبی بر حق بر اصحاب و صالحین
بر جوهر المنظم «ابن حجر هیثمی»
روی داند توسل در هر حالی بر نبی

«سیف الغدیر سبکی» آورده که یقین است
نبی را استغاثه الحق ز امر دین است
هرکس که منکرش شد یعنی آیین ندارد
جایز بود توسل منکرش دین ندارد
صادق تواتر آن ثابت شده است جانا
اجماع قائلندش عالم ز پیر و برنا
ای جاهل و ای نادان یا ای امام شیطان
بشنو خودت چه گفتی هان «ابن تیمیه» هان!
حد تواتری هست در هر روایت اگر
یا که ثابت شده اجماع آن در نظر
گرچه تو منکر شوی ملحد شدی و کافر
بیچاره «ابن وهاب» کافر شدی تو آخر
یک راست گفته باشی این است ای وهابی
هر منکری در اجماع بیدین است ای وهابی
حاال بگو وهابی امامت این چنین گفت

کافر شدی یا بگو او زده است حرف مفت
آخر چرا تو «ابن تیمیه» میپرستی
آزاده باش و آزاد گرچه وهابی هستی
خوابیده را چو خواهی بیدار تو مجال است
وان کس که خواب زد خود بیداریاش محال است
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
دست شما درد نکند.
مجری:
حضرت استاد چقدر زیبا بود .آقای متولی از شما ممنونم .یک مصرعی داشتید :هان «ابن تیمیه» هان! به نظرم به
جای آن می توانید بگذارید :هان ای زندیق حران! اهل سنت این لقب را به او دادند که فکر میکنم در آنجا هم قافیه
و صامت و مصوتها هم دقیقتر دربیاید.
آقای متولی عزیز بسیار عالی بود .واقعا قرآن و سنت با شعر بسیار عالی بود .خداوند به شما خیر بدهد.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
بعضی از ابیات خیلی عالی بود.
مجری:

از شما بسیار ممنونیم .خداوند به خانواده محترم شما خیر بدهد که چنین فرزندانی را تربیت کردند .انشاءهللا بازهم
تماس بگیرید و بازهم معارف اهلبیت را در قالب روایاتی که مطرح کردید مطرح بفرمایید.
حضرت استاد سؤاالت برنامه که پاسخ داده شد .بیننده اول که تماس گرفتند توضیحاتی دریافت کردند ،اما برنامه
قبل که من در خدمت شما بودم شخصی در کما بودند که آقای دهقان هستند که یادداشت به من اشتباه رسیده بود.
ایشان  50روز در کما هستند و دختر بچهای دارند که ایشان هم چشم به راه هستند.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
ن
همشیره ایشان با ما تماس گرفته بودند که خیلی التماس دعا داشتند .ما قول دادیم که انشاءهللا ختم (أم ْ
یجیب) برای شفای همه مریضان مخصوصا این عزیزمان که تقریبا دو ماه هست که در کما هستند و مادرشان بسیار
ِ
بیتابی میکند.
ما گفتیم :انشاءهللا مادرشان نماز استغاثه به حضرت فاطمه زهرا (سالم هللا علیها) را مرتب بخوانند تا حتما نتیجه
بگیرند .من از همه بینندگان عزیز تقاضا دارم با حضور قلب همین آیه شریفه را بخوانیم و هم به دعاها آمین بگوییم.
ب ْالمُ ْضطر ِإذا د ُ
عاه و یک ِ
ش ُف السوء)
ن ی ِجی ُ
(أم ْ
یا کسی که دعای مضطر را اجابت میکند و گرفتاری را برطرف میسازد.
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خدایا تو را قسم میدهیم به عزت و جاللت ،به وحدانیتت و به حق حضرت محمد و آل محمد فرج موالی ما امام
زمان نزدیک بگردان .قلب نازنینش را با ظهورش مسرور بگردان.

خدایا به حق حضرت محمد و آل محمد بر تمام بیماران مخصوصا بیمار مورد نظر شفای عاجل کرم فرما.
خدایا به حق حضرت محمد و آل محمد حوائج حاجتمندان ،حوائج این حقیر ،حوائج دست اندرکاران «شبکه جهانی
والیت» ،حوائج بینندگان عزیز مخصوصا والیت یاوران گرامی باالخص عزیزانی که در استودیوی نجف همکاری
داشتند و میکنند حوائج همه و همه را برآورده نما.
خدایا به حق حضرت محمد و آل محمد رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما ،خدایا دعاهای ما را به اجابت برسان.
والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته
مجری:
حضرت استاد از شما ممنونم .از همراهی شما بینندگان عزیز و ارجمند متشکریم .برای تعجیل در ظهور منجی عالم
بشریت دعا میکنیم.
اللهم عجل لولیک الفرج

