
 بسم هللا الرحمن الرحیم
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 مباحثی پیرامون تکفیر توسل و استغاثه از سوی وهابیت موضوع:

 برنامه حبل المتین

 مجری:

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 دلدادگی به خالق رحمانم آرزوست

 دل بستگی به ختم رسوالنم آرزوست

 با پیروی ز مکتب موال علی و آل

 زوستفهم و کمال بوذر و سلمانم آر

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

حبل »و برنامه زنده « شبکه جهانی والیت»دوستان خوب بیننده، همراهان عزیز و ارجمند و دوست داشتنی و باصفای 

اگر در  هرکجا هستید شب شما بخیر و خوشی و سالمتی باشد. شاءهللاانکنم. خدمت شما سالم عرض می« المتین

ها را برای شما آرزومندم. الهی زیر سایه حضرت مرتضی ی این شبکه را برای دیدن انتخاب کردید، بهترینایران اسالم

 علی زندگیتان پر از نور و معنویت باشد.

کنم و خدمت ها را آرزو میفرمایید، برای شما هم بهترینعزیزان خوبم که در جای جای این کره خاکی ما را همراهی می

 نم الهی که زیر سایه حضرت مرتضی علی باشید.کشما هم عرض می



را تقدیم حضور شما کنیم. ایامی که در آن « حبل المتین»خیلی خوشحالیم که بازهم خدمت شما رسیدیم تا برنامه زنده 

ز که خداوند همه ما را ا شاءهللاان شده است. سفارشقرار داریم ایام ماه صفر هست. در این ماه به دادن صدقه توصیه و 

 ما سایه بیفکند. کند و همیشه سالمتی بر زندگی بالهای زمینی و آسمانی حفظ

گفت نهایت غربت و بتوان شوند و اآلن شاید به نوعی ایام اسارت آل هللا است؛ ایامی که کاروان اسرای کربال وارد شام می

 کنند.کربال با تمام وجودشان حس میمظلومیت و عزای حقیقی و واقعی را در این چند روز در شهر شام عزیزان اسرای 

ها و روزها که ماه عزای سید و ساالر شهیدان حضرت ابا عبدهللا الحسین )علیه السالم( هست، همه الهی به حق این شب

 ما جزء رهروان حقیقی و واقعی آن حضرت باشیم.

رفت موال و ارباب بی کفنمان حضرت ابا خداوند زیارت بامع شاءهللااناسم همه ما در طومار عزاداران حضرت ثبت شود و 

 عبدهللا الحسین را مخصوصا در اربعین نصیب همه شما کند.

روی بیشتر مربوط به شود. البته این پیادهروی به سمت کربالی معلی شروع میرسد، پیادهزمانی که ماه صفر فرا می

کم راه میفتند تا در ایام اربعین خود را به کربالی شهرهای دور عراق همانند بصره است. عزیزان و شیعیان آن منطقه کم 

 معلی برسانند.

"چه زمانی قرار است "، ؟آماده است ی؟!"، "پاسپورتتهایی از قبیل "ویزا گرفترسد. حرفها هم دائما به گوش میزمزمه

زیارت  شاءهللاانو کربال. ها و شهرها و دیارها و کالم و گفتگوهای ما اربعین است ؟" خالصه حال و هوای خانهراهی شوی

 اربعین نصیب همه ما شود.

توانید در ایران اسالمی گوشی تلفن همراه خود را سامانه پیام کوتاه ماست به این معنا که شما عزیزان می« 03330030»

)سالم هللا توانید عشق و ارادت و محبت خود به ساحت حضرت موال امیرالمؤمنین شما می بردارید و به ما پیامک بدهید.

بفرمایید، حال و هوای کربال را برای ما بگویید و همچنین اگر نکته یا مطلبی در خصوص موضوع ارسال علیه( را برای ما 

بازهم اگر نکته یا مطلبی داشتید ما در خدمت  کنم برایمان بگویید ما آماده هستیم.برنامه که تا دقایق دیگر عرض می

توانید در تلفن همراه خود داشته باشید و از طریق فضای مجازی با ال ثبت شده را میای که در باشما هستیم. شماره



مخصوصا عزیزان و بزرگواران و نور چشمانم در خارج از کشور  های واتس آپ، تلگرام و وایبر برای ما پیام بدهید.برنامه

آیت هللا دکتر حسینی قزوینی هرکجا هستند منتظر پیامشان هستیم. امشب هم در محضر استاد عزیزمان حضرت 

 اب استاد سالم علیکم و رحمة هللا.هستیم. جن

 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 

ترین گرم و باصفای خانواده خودشان قرار دادند، خالصانهگیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون 

خدا را به آبروی حضرت سیدالشهداء  کنم و آرزوی موفقیت روزافزون برای همه شما گرامیان دارم.را تقدیم می هاسالم

موده و دهم فرج موفور السرور موالیمان حضرت بقیة هللا األعظم را نزدیک نو اصحابش و اهلبیت گرامیش سوگند می

خواهیم به آبروی حضرت از خداوند متعال می همه ما و شما گرامیان را از یاران خاص آن نازنین وجود قرار بدهد.

های فکری همه ما و شما را برطرف سازد، دعاهای همه ما را به اجابت برساند و همه ما سیدالشهداء و اهلبیتش دغدغه

 .شاءهللاانرا مقضی الحاجة قرار بدهد؛ 

 ری:مج

های گذشته وارد ، الهی آمین. الهی همه این دعاها در حق شما یک جا مستجاب شود. جناب استاد ما در برنامهشاءهللاان

 موضوع بحث استغاثه و توسل به اولیاء الهی شدیم.

کسانی که  های مختلف برایبه بهانهبینیم که متأسفانه وهابیت کوردل هر از گاهی چه در حال حاضر و چه در گذشته می

گویند می دهند وخودشان هست فتوا به کفر می کنند چون برخالف عقیدهشوند یا استغاثه میبه اولیاء الهی متوسل می

آنها کافر هستند و زمانی که کافر شدند مهدور الدم هستند. حضرتعالی در جلسات قبل به طور مفصل در رابطه با این 

کنیم بازهم وهابیت ز زاویه دیگری به این مطلب نگاه کنیم. متأسفانه نگاه میخواهیم اامشب می موضوع صحبت کردید.

گویند اگر کسی به غیر از خداوند استغاثه کنند و میتکفیری عمدتا برای کفر شیعه یا سنی به استغاثه غیر هللا استناد می

 کرد کافر است خواه شیعه یا سنی باشد.



این موضوع صحبت بفرمایید و اینکه آیا علمای اهل سنت قائل به  خواهد امشب قدری در خصوصبنده دلم می

 مشروعیت استغاثه هستند، یا خیر.

 موضوع: جواز مشروعیت توسل از سوی علمای اهل سنت 

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

 علی الصالة و لهالحمدل معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن هللا بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 أمری أفوض هللا لقاء یوم إلی هللا اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و هللا بقیة موالنا علی السیما هللا آل آله علی و هللا رسول

 مخرج أخرجنی و صدق مدخل أدخلنی رب النصیر نعم و المولی نعم الوکیل نعم و هللا حسبنا بالعباد بصیر هللا إن هللا إلی

 نصیرا سلطانا لدنک من جعلنیا و صدق

هایی شروع به تکفیر مسلمانان همانطور که حضرتعالی اشاره کردید، وهابیت کوردل و تکفیری هرازگاهی به بهانه

برای جشن میالد گرفتن، روزی به بهانه رحل سفر برای یک روز به بهانه ساختن و بازسازی حرم، روز دیگر  کنند.می

دیگر ائمه اطهار و روز دیگر به بهانه توسل مخصوصا بحث استغاثه شروع به تکفیر مسلمانان زیارت نبی گرامی اسالم و 

 کنند.می

یغمبر را شفیع ما توانیم بگوییم خدایا پ، می«یا رسول هللا اشفع لنا عندهللا»توانیم بگوییم: ما بارها گفتیم که ما هم می

حاجت به برکت قدرت و اذنی که خداوند به شما داده است هللا!  لتوانیم مستقیم عرض کنیم: یا رسومی قرار بده و هم

 ما را بده.

خواهد آیا کسی که از حضرت عیسی میدارد: فرزند مرده مرا زنده کن! یهمانطور که کسی به حضرت عیسی عرضه م 

ت که حضرت عیسی از آیا او معتقد اس فرزند مرده او را زنده کند، نستجیر بالله معتقد به الوهیت حضرت عیسی است؟!

دهد یا به اذن هللا است؟! زمانی که قرآن کند یا کور مادرزاد را شفا میمرده را زنده میپیش خود این قدرت را دارد که 

 فرماید:کریم می

ت یُأح   )و   و  نِ  یال م   (اللَّه ِبِإذ 



 .کنمیم زنده خدا اذن به را مردگان و

 96(: آیه 0سوره آل عمران )

 و:

ِرُج  ِإذ   و  ) ت ُتخ  و  نِ  یال م   (یِبِإذ 

 .کردییم زنده من فرمان به( زین) را مردگان و

 003(: آیه 5سوره مائده )

ما گفتیم قضیه چنین است  کامال واضح و روشن است که قطعا نبی گرامی اسالم به مراتب از حضرت عیسی باالتر است.

مستقیم بگوییم: "با توجه به آنچه  یا خواه حاجت مرا بدهد"،به طور مستقیم بگوییم: "یا امام رضا از خداوند بچه و ما 

 صحیح و مشروع است. قدرت و اذن داده است، حاجت مرا بدهید." شماخداوند به 

 گوید:جلد سوم تعبیری دارد و می« مجموع الفتاوی»در کتاب « ابن تیمیه حرانی»متأسفانه وهابیت و در رأس آن 

 وال دعوی وال عبدی أن له جوزی ال العبد أن اإلسالم نید من باإلضطرار لموهع ما یعل متفقون نیالمسلم فإن»

 «هللا یعل إال لکتوی وال ثیستغی

کند که نه وهابی هستند یا خیالی است. او ادعا می تاهمین چند « مسلمین»حال ما متوجه نشدیم مراد ایشان از 

 نویسد:. سپس میشود به بنده استغاثه کردشود بنده را صدا کرد، نه میمی

 «کمشر فهو به استغاث أو دعاه أو مرسال اینب أو مقربا اکمل عبد من وأن»

 هرکسی ملک مقرب یا نبی مرسل را عبادت کند یا دعا کند و یا به او استغاثه کند، مشرک است.

 «نیالمسلم من أحد عند جوزی فال»

 در نزد هیچ یک از مسلمانان جایز نیست.



کنیم که را یکی یکی نقل می« ابن تیمیه»ذهن مبارکشان باشد، سپس ما اقوال بزرگان حتی قول عزیزان این مطلب در 

 دهند.نظر به جواز استغاثه می

از فلج شدن نجات « یا محمد»فلج شده بود و بعد از گفتن « عبدهللا بن عمر»کند: پای او در یکی از کتب خود نقل می

 گوید:پیدا کرد. او می

 رسول ای أو یموس ای أو میإبراه ای أو لیائیکم ای أو لیجبرائ ای القائل قولی ن أنیالمسلم من أحد عند جوزی فال»

 «یعدو من یأجرن أو یأغثن أو یانصرن أو یارزقن أو یارحمن أو یل اغفر هللا

 دار اس،العب أبو یالحران ةیمیت بن میالحل عبد أحمد :المؤلف اسم ة،یمیت ابن اإلسالم خیش یوفتاو ورسائل تبک

، ص 0، ج یالنجد یالعاصم قاسم بن محمد بن الرحمن عبد: قیتحق ة،یالثان: الطبعة ة،یمیت ابن تبةکم: النشر

 معترض ، فصل000

 که آنان را خواهیم آورد.  «یا رسول هللا! اغثنی»های متعددی از بزرگان اهل سنت داریم که گفتند: ما عبارت

 در سوره مبارکه قصص وارد شده است: به آیات قرآن کریم مراجعه کنیم. حال

غاث هُ  ت  اس  ِتهِ یِش  ِمن   یالَّذِ  )ف  ل   ع  ه ِمن   یالَّذِ  یع  ُدوِّ  (ع 

 رد.ک کمک یتقاضا دشمنش برابر در یو از بود او روانیپ از هک یک آن دشمنانش، از یگرید و

 05(: آیه 02سوره قصص )

دقت داشته باشید که رفیق حضرت موسی به او استغاثه  کنید استغاثه به غیر خداوند شرک است،شما که ادعا می

 در تفسیر این آیه وارد شده است:« تفسیر قرطبی»در کتاب  داد!آنجا بود، فتوا به کفر او میدر « ابن تیمیه»کند. اگر می

 «به ثیستغی یأ ستصرخهی باألمس استنصره یالذ فإذا: بعدها ةیاآل یف قال ذاکو وغوثه نصره طلب یأ»

 – الشعب دار: النشر دار ،یالقرطب یاألنصار أحمد بن محمد هللا عبد أبو :المؤلف اسم القرآن، امکألح امعالج

 ... ..یعل نةیالمد ودخل( 05): ، باب القصص093، ص 00ج القاهرة، 



 کند استغاثه به غیر هللا شرک است.که ادعا می« ابن تیمیه»

 مجری:

 ه است.استاد شاید در امر مقدور یک بنده بود

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

این بود « ابن تیمیه»کنید استغاثه شرک است؛ حال مقدور باشد یا غیر مقدور باشد. تعبیر شما ادعا میکند. فرقی نمی

 گوید:که استغاثه مطلقا شرک است و می

 «کمشر فهو به استغاث أو دعاه أو مرسال اینب أو مقربا اکمل عبد من وأن»

 نویسد که هرکسی بگوید:زنده را قید نکرد و نگفت که در حال حیات باشد یا بعد از ممات باشد. همچنین می او مرده و

 «یأغثن أو یانصرن أو یارزقن أو یارحمن أو یل اغفر هللا رسول ای»

 گوید:مشرک است. رفیق حضرت موسی می

غاث هُ  ت  اس  ِتِه(یِش  ِمن   یالَّذِ  )ف   ع 

 سلیمان وارد شده است: همچنین در رابطه با حضرت

ایأ   ای )قال   ل ُؤا ه  ِشها ینِ یأ تِ ی م  یکأ   ال م  ر  ل   ِبع  ب  ِلمِ  یأ ُتونِ ی أ ن   ق  (یُمس   ن 

 من نزد خودش هکآن از شیپ را)بلقیس(   او تخت دیدار ییتوانا شما از یکدامک! بزرگان یا گفت،( مانیسل)

 !د؟یاوریب من یبرا ندیآ

 02(: آیه 00سوره نمل )

این فرمایش حضرت سلیمان استغاثه است یا استغاثه نیست؟! گفتنی است آوردن تخت و تاج بلقیس از صدها  آیا

 فرماید:کیلومتر به اینطرف کار عبد نیست، اال اینکه عبدی خداگونه باشد. خداوند متعال می



ُرهُ  )ِإنَّما  (یکونف   ن  ک ل هُ  ُقول  ی أ ن   ئا  یش   أ راد   ِإذا أ م 

 موجود بالفاصله زین آن" باش موجود:" گویدیم او به ندک اراده را یزیچ گاه هر هک است نیا هاتن او فرمان

 !شودیم

 20(: آیه 09سوره یس )

 سپس در ادامه وارد شده است:

رِ  )قال   ل   ِبهِ  یکآتِ  أ ن ا ال ِجنِّ  ِمن   ت  یِعف  ب  قامِ  ِمن   ت ُقوم   أ ن   ق  ل   یِإنِّ  و   کم  وِ  هِ یع   (ینأ مِ  یل ق 

 !نمیام و توانا آن به نسبت من و یزیبرخ مجلست از هکآن از شیپ آورمیم تو نزد را آن من: گفت جن از یتیعفر

هُ  یالَّذِ  )قال   ل   ِبهِ  یکآتِ  أ ن ا تاِب کال   ِمن   ِعل م   ِعن د  ب  ت دَّ ی أ ن   ق  ُفک یکِإل   ر  ر   (ط 

 خواهم تو نزد یزن هم بر چشم هکآن از شیپ را آن من گفت، داشت( یآسمان) تابک از یدانش هک یسک( اما)

 !آورد

 93و  06آیات (: 00سوره نمل )

 نویسد:خود می« تفسیر»در کتاب « بغوی»

 به سئل وإذا أجاب به یدع إذا یالذ األعظم هللا اسم علمی قایصد انکو ایبرخ بن آصف هو نیالمفسر ثرکأ وقال»

 «یأعط

ان صدیقی بوده است. او اسم اعظم خدا را داشت، اسم اعظمی که اکثر مفسرین معتقدند که آصف بن برخیا انس

 کرد.اش تحقق پیدا میرسید و ارادهکرد دعایش به اجابت میکرد یا به آن قرائت میهروقت خدا را صدا می

 ، ص0، ج کالع الرحمن عبد خالد: قیتحق روت،یب - المعرفة دار: النشر دار ،یالبغو :المؤلف اسم ،یالبغو ریتفس

 ... ..عنده یالذ قال (93): ، باب النمل903



ای در آن نیست. حال نظر بزرگان بنابراین قضیه استغاثه در قرآن کریم کامال واضح و روشن است و هیچ شک و شبهه

یکی از علمای بزرگ اهل « تقی الدین سبکی»اثر « شفاء السقام»کنیم. در کتاب اهل سنت را در این قضیه بررسی می

 شده است: سنت وارد

 «یتعال و سبحانه ربه یإل سلم و وآله هیعل هللا یصل یبالنب التشفع و االستغاثة و التوسل حسنیو جوزی أنه: إعلم»

 توانیم استغاثه کنیم و هم پیغمبر اکرم را شفیع قرار دهیم.بدان که توسل و استغاثه جایز است. ما هم می

 السلف ریوس ن،یوالمرسل اءیاألنب فعل من المعروفة ن،ید یذ لکل المعلومة األمور من وحسنه کذل وجواز»

 «نیالمسلم من والعوام والعلماء ن،یالصالح

 نویسد:سپس می

 «انیاألد أهل من کذل أحد رکنی ولم»

 کسی از صاحبان ادیان استغاثه و توسل را انکار نکرده است.

 «األزمان من زمن یف به سمع وال»

 سی نخورده است.و در هیچ زمانی انکار به گوش ک

 «األغمار الضعفاء یعل هیف لبسی المکب کذل یف لمکفت ةیمیت ابن جاء یحت»

 بدبخت و بیچاره و ضعیف و جاهل امر را مشتبه کرده است.تا زمانی که ابن تیمیه آمد و بر افراد 

 عبد بن یعل نیالد یتق ،کیالسب اإلمام: المؤلف. والسالم الصالة هیعل األنام ریخ ارةیز یف السقام شفاء: تابکال

 ارةیز یف السقام ، باب شفاء0، ص 6، ج (ه 059 - ه 920) یالشافع ،یالمصر ،یالخزرج ،یاألنصار یافکال

 – ص - األنام ریخ

 نویسد:در مورد او می «ذهبی»کسی است که « سبکی»آقای 



اِض » امُ  یال ق  ِم  ةُ  اإل  م  الَّ قِ  ال ع  ُث  هُ یال ف  دِّ اِفُظ  ال ُمح  رُ  ال ح  خ  اءِ  ف  قِ  ال ُعل م  نِ  أ ُبو نِ یالدِّ  یت  س  ب   ال ح  رِ  ُثمَّ  کیالسُّ اِفعِ  یال ِمص   یالشَّ

ل دُ  اِض  و   «نِ یالدِّ  نِ یز   رِ یبِ کال   یال ق 

امُ »ایشان شیعه یا انسانی ناآشنا هم نیست، زیرا از او به  ِم  ةُ  اإل  م  الَّ  نویسد:کنند. سپس میتعبیر می «ال ع 

ا ان  کو  » اِدق  ا ص  ت  بِّ ث  ایخ   ُمت  ا ن اید   ر  اِضع  و  ن   ُمت  س  ِت، ح  م  عِ  ِمن   السَّ رِ ی ال ِعل مِ  ةِ یأ و  ه   ید  ُرهُ یو   ال ِفق  رِّ  «ق 

ا بن عثمان بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو نیالد شمس: ن، المؤلفیبالمحدث المختص المعجم: تابکال  مازیق 

 ،یاألول: الطائف، الطبعة ق،یالصد تبةکم: لة، الناشریاله بیبالح محمد. د: قی، تحق(هـ 092: یالمتوف) یالذهب

 ، باب حرف العین099، ص 0م، ج  0622 - هـ 0932

نویسد: توسل، استغاثه و تشفع به پیغمبر اکرم جایز دارد. ایشان می« سبکی»در مورد « ذهبی»این تعابیری است که 

نیامده است بگوید « ابن تیمیه»ب دینی است. کسی غیر از است. این کار از فعل انبیاء و مرسلین و هر انسان صاح

 استغاثه اشکال دارد.

 نویسد:همین تعبیر وارد شده است و می« سمهودی»اثر « وفاء الوفاء»همچنین در کتاب 

 اءیاألنب فعل من یتعال ربه یإل تهکوبر وبجاهه وسلم هیعل هللا یصل یبالنب والتشفع االستغاثة أن اعلم»

 «نیالصالح السلف ریوس ،نیوالمرسل

ل پیامبران و مرسلین و سیر سلف افعابدان که استغاثه و توسل به نبی، به جاه نبی و به برکت نبی یکی از 

 صالحین است.

 وعرصات البرزخ ومدة ةیویالدن اتهیح یف خلقه، وبعد وسلم هیعل یتعال هللا یصل خلقه قبل حال، لک یف واقع»

 «امةیالق

بر اکرم، بعد از خلقت پیغمبر اکرم و بعد از وفات پیغمبر اکرم در حیات دنیوی و زمان برزخ و قبل از خلقت پیغم

 عرصات قیامت استغاثه جایز است.



 أبو نیالد نور ،یالشافع یالحسن أحمد بن هللا عبد بن یعل: ، المؤلفیالمصطف دار بأخبار الوفاء وفاء: تابکال

، ص 9، ج 0906 – یاألول: روت، الطبعةیب – ةیالعلم تبکال دار: اشر، الن(هـ 600: یالمتوف) یالسمهود الحسن

 الزائر توّسل یف الثالث ، الفصل060

 کند:چنین تعبیر می« سمهودی»از « ابن عماد حنبلی»آقای 

 الحجة القدوة اإلمام یالشافع ومؤرخها ومدرسها هایومفت وعالمها المنورة نةیالمد لینز یبالسمهود عرفیو»

 «المفنن

 دار: النشر دار ،یالحنبل یرکالع محمد بن أحمد بن یالح عبد :المؤلف اسم ذهب، من أخبار یف الذهب ذراتش

 ، باب سنة53، ص 2األرناؤوط، ج  محمود األرنؤوط، القادر عبد: قیتحق ،0ط : الطبعة ،هـ 0939 - دمشق -ریثک بن

 وتسعمائة عشر

به معنای « االستغاثة بسید الخلق یشواهد الحق ف»کتاب در « نبهانی»انسان گمنامی نیست. آقای  هم ایشان

 مطالبی بیان کرده است و الحق و االنصاف ایشان سنگ تمام گذاشته است. "شاهدهای حق در استغاثه به سید الخلق"

را انکار  نویسد: توسل به انبیاء و اولیاء چه زنده باشند و چه مرده باشند جایز است، کسی این کارایشان در این کتاب می

کند و نقل می« نابلسی»ایشان سپس مطلبی را از قول نکرده است مگر اینکه مبتال به حرمان و سوء عقیده باشد. 

 نویسد:می

 واالستغاثة التوسل القصد ألن کاالشرا من سیل فالن خیش ای أو أحمد یدیس ای: وقول»

شرک نیست، بلکه  یا علی( )یا امام حسین ، «یا شیخ فالن»و « یا رسول هللایا سیدی »قصد کسی که بگوید: 

 قصد توسل و استغاثه است.

 «(لةیالوس هیإل وابتغوا هللا اتقوا آمنوا نیالذ هایأ ای) یتعال هللا قال»

 090ص ، یالنبهان لیإسماع بن وسفیالخلق، المؤلف:  دیبس االستغاثة یف الحق شواهد

 کند:نبهانی از ابن حجر هیتمی نقل می



 «اث به فی الحقیقة هو هللاو المستغ»

 استغاثه به رسول هللا در حقیقت استغاثه به خداوند است.

 «و النبی واسطة بینه و بین المستغیث»

 پیغمبر اکرم میان استغاثه کننده و خداوند عالم واسطه است.

 «فهو سبحانه مستغاث به»

 کنیم خداوند است.کسی که واقعا به او استغاثه می

 002ص النبهانی،  إسماعیل بن الخلق، المؤلف: یوسف بسید الستغاثةا فی الحق شواهد

گوییم پیغمبر اکرم به ما شفا بده، در حقیقت به معنای این است که خداوند به تو قدرت و اذن داده و تو زمانی که ما می

ا به پیغمبر اکرم داده هم حاجت مرا بده و مرا شفا بده. در حقیقت شفا دهنده خداوند است، زیرا خداوند این قدرت ر

 است.

 فهمند.در حقیقت همه کاره خداوند متعال است، اما وهابیت کوردل این مسائل را نمی

خود « فتاوی و مسائل»در کتاب « ابن صالح»این عبارات،  بسیار واضح و روشن است. همچنین جناب آقای 

به داد استغاثه  دهند وحوائج خود جواب مینویسد: کرامات اولیاء از امت پیغمبر و اینکه متوسلین را در می

برند که به متوسلین مشاهده کنید که ایشان نه تنها پیغمبر اکرم، بلکه اولیاء پیغمبر را نام می-رسند کنندگان می

  -دهندرا می کنندو در شدائد به آنها توسل می کننددهند و حاجت کسانی که استغاثه میجواب می

 «براهین له قواطع»

 های قاطع داریم.ها و دلیلا برهانم

 «و معجزات له سواطع»



 های ساطع و درخشنده داریم.و معجزه

 «و ال یعدها عد، و ال یحصرها حد»

 بیروت.، تحقیق و تعلیق: قلعجی، عبدالمعطی، دار المعرفة،003، ص0ابن صالح، فتاوی و مسائل، ج

اهل سنت که به پیغمبر اکرم استغاثه کردند و به طور  های برجستهدر فرصتی مناسب نظر علمای بزرگ و شخصیت

 را خواهم آورد. ور مستقیم حاجت آنان را داده استمستقیم از آن بزرگوار حاجت خواستند و حضرت هم به ط

شخصی بیمار بوده است و به طور مستقیم از حضرت طلب شفا کرده است، دیگری فرزندش گم شده است و از حضرت 

ت، فردی برای شفای غالم خود که رو به موت بوده است به طور مستقیم از حضرت حاجت خواسته طلب کمک کرده اس

 است.

دارد: استغاثه کن. اگر استغاثه شرک وارد شده است که هاجر به حضرت اسماعیل عرضه می« صحیح بخاری»در کتاب 

 کند!!است، چطور حضرت هاجر از حضرت اسماعیل تقاضای استغاثه می

حاشیه نزده است که این کفر است. گفتنی است جبرئیل هم در همان لحظه به استغاثه حضرت اسماعیل هم « بخاری»

 نویسد:می« المدخل»در کتاب « ابن الحاج»جواب داده است و آب برای آنها فراهم شده است. همچنین آقای 

ن  » م  ل   ف  سَّ و  اث   أ و  ِبِه  ت  غ  ت   «ِبهِ  اس 

 یا به او استغاثه کند.ل شود هرکسی به پیغمبر اکرم متوس

 به این معنا که "یا رسول هللا به دادم برسید"مشاهده کنید بحث استغاثه است 

ل ب   أ و  » هُ  ط  اِئج  و  ال   ِمن هُ  ح  دُّ ی ف  ال   ر   «ُب یخِ ی و 

 کند.کند و کسی را ناامید نمیپیغمبر اکرم استغاثه را رد نمی

ا» ِهد ت   لِم  ا ِبهِ  ش  ث ارُ و   ن ُة،یال ُمع   «اآل 



 ایم.ما عینا آثار توسل و استغاثه پیغمبر اکرم را مشاهده کرده

 الحاج بابن ریالشه کیالمال یالفاس یالعبدر محمد بن محمد بن محمد هللا عبد أبو: المدخل، المؤلف: تابکال

ةِ یزِ  ل  ، ف ص  052، ص 0ج خ، یتار وبدون طبعة بدون: التراث، الطبعة دار: ، الناشر(هـ 000: یالمتوف)  دِ یس   ار 

لِ  ِخرِ  ن  یاأل  وَّ اآل   ن  یو 

 گوید:می« محمد عابد سندی»همچنین جناب محدث 

 «مستنکرایا رسول هللا ما أراه  یفال یخفی أن قول القائل أغثن»

 مسئله قابل انکاری نیست که کسی به طور مستقیم از پیغمبر اکرم حاجت بخواهد.

تعبیر زیبایی دارد. « در کتاب مرقاة المفاتیح« مال علی قاری»دهد. آقای می ایشان به طور مفصل این قضیه را توضیح

 گوید:کند، میایشان بعد از آنکه مطالبی را در رابطه با زیارت قبور مطرح می

ا» لِذ  ا: ل  یقِ  و  ُتم  یت ح   ِإذ  ُُمورِ  یفِ  ر  عِ  األ  ت  اس  لِ  ُنوایف   «ال ُقُبورِ  ِبأ ه 

 زده و سرگردان شدید، از اهل قبور استعانت بجویید.تزمانی که در کارهای خود حیر

 المال نیالد نور الحسن أبو محمد،( سلطان) بن یعل: ح، المؤلفیالمصاب اةکمش شرح حیالمفات مرقاة: تابکال

، 9ج ، م 0330 - هـ 0900 ،یاألول: لبنان، الطبعة – روتیب ر،کالف دار: ، الناشر(هـ 0309: یالمتوف) یالقار یالهرو

 0096، ح 0056 ص

عِ » ت  اس  لِ  ُنوایف  کنند که او کافر و مرتد به چه معناست؟! اگر یک شیعه چنین حرفی را بزند، وهابیت ادعا می «ال ُقُبورِ  ِبأ ه 

 است و جان و مال او هدر است.

 مجری:

 استاد ایشان عمومی گفته است و اهل قبور را هم داخل استغاثه محسوب کرده است.

 حسینی قزوینی:آیت هللا دکتر 



در « عبدهللا بن مسعود»بله، اصال کاری ندارد. به طور کلی موضوع، زیارت قبور مسلمین است. قضیه مربوط به روایت 

 گوید: وقتی سرگردان شدید از اهل قبور استعانت بجویید.رابطه با زیارت قبور است. ایشان می

اند. نت کامال جایز است و در مورد آن ادعای اجماع کردهدهد استغاثه از دیدگاه علمای اهل ساین مطالب نشان می

 فرماید:افزون بر اینکه قرآن کریم نسبت به حضرت موسی می

غاث هُ ) ت  اس  ِتهِ یِش  ِمن   یالَّذِ  ف  ل   ع  ه ِمن   یالَّذِ  یع  ُدوِّ  (ع 

ه کن، نه از من! همانطور که فرمود که از خداوند عالم استغاثاگر واقعا استغاثه شرک باشد، حضرت موسی به این فرد می

 وهابیت از قول پیغمبر اکرم روایتی ساختند که اگر فرصت باقی بود روایت جعلی این افراد را نیز خواهیم خواند. 

 مجری:

های عزیزانی که به عمره مشرف شدند یا سالحضرت استاد از شما ممنونم. بسیار عالی، جامع و کامل بیان فرمودید. 

دستشان را  ایستادند ور اکرم و روضه منوره میراحتی روبروی ضریح پیغمببه ند که مردم اهند، دیدگذشته به حج رفت

خواستند. مسلمانان اعم از شیعه و اهل سنت در صحن کردند و خطاب به پیغمبر اکرم از حضرت حاجت میبلند می

 کردند.کمک می طلب توسل و حرم نبوی و کنار قبور ائمه بقیع )علیهم السالم( استغاثه و

های مختلف وهابیت به این و شبکه اندکی در گوشه و کناراین امر در میان مسلمانان امر معمولی است، منتها یک قشر 

 زنند.قضیه دامن می

 منتها هر بار .نداهبه این قضیه پاسخ دادهای متفاوت در همین شبکه به عناوین مختلف در برنامهکارشناسان عزیز ما 

 دانیم که باز به این مسائل بپردازیم.کنند. ما هم بر خود تکلیف و وظیفه میین مباحث را مطرح میا وهابیت

ها را به دست من برسانند. من یک سؤال دیگر از های شما هستم تا دوستانم در اتاق فرمان پیاممن بازهم منتظر پیام

آنها شاید ادعا کنند که شما از علمای  ر ایران هستند.استاد بپرسم، زیرا برخی از بینندگان ما از عزیزان اهل سنت د

شاید برای شما جالب باشد که بدانید آیا  گویید. فالن مطلب در فالن کتاب در فالن قرن گفته شده است.گذشته می

 .علمای اهل سنت ایران در مورد استغاثه مطالبی را بیان کردند. این قضیه برای عزیزان شیعه و اهل سنت جذاب است



 نظر علمای اهل سنت ایران در مورد استغاثه موضوع:

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

خواهیم ببینیم اصال علمای اهل سنت داخل کشور در این زمینه چه مطالبی را بیان نکته زیبایی است؛ ما می

 کردند.

ان هستند، کتابی به نام اکثر علمای بزرگ ایران مخصوصا در شرق کشور شاگرد ایشکه « مال محمد عمر سربازی»

 نویسد:دارد. ایشان در این کتاب در رابطه با کسی که گرفتار ظلم و ظالم است، می« گنجینه دعا و اوراد»

اللهم صل علی سیدنا محمد النبی األمی »"شب جمعه بعد از نماز عشاء در خلوت رود با وضو هزار بار این درود را بخواند: 

 بعد از هر صد بار بگوید: و «و علی اله و صحبه و سلم

؛ یا رسول هللا از ظلم فالن بن فالن به تو پناهنده «یا رسول هللا إنی استجیر بک من ظلم فالن بن فالنة فخذلی حّقی منه»

 گردد."ظالم زود معزول می شاءهللاانشدم، حق من را از او بگیر. 

او کافر و مرتد شده است. همچنین آنها چیزهایی درست  کردند کهاگر یک عالم شیعی این مطلب را نوشته بود، ادعا می

 هایها بهانهکنیم وهابیما هر مستندی بیان می کنند مبنی بر اینکه ایشان توبه کرده است و پشیمان شده است.می

 د.نکنجدیدی بیان می

بردند. حال زمانی که آنها از ر میزمانی که این آقایان در قید حیات بودند، وهابیت تعبیر وقیحی نسبت به این افراد به کا

 توبهگذارند. زمانی که آنها در قید حیات بودند این قضایا نبود و گیرند و ویژه برنامه میروند، برای آنها یادبود میدنیا می

 آید!ها بعدا درمینامه

 گوید:می آنجادارد. ایشان در « توسل و ندای غیر هللا»به نام  کتاب دیگری« موالنا محمد عمر سربازی»

پس ندا و صدا ؛ هللا عالم و سامع و مشکل گشاست استقالال  " استعانت، استغاثه و استمداد با اعتقاد به آنکه آن غیر

 کردن هر مخلوقی با این عقیده شرک و کفر صریح است."



وند خود مستقال ما بارها گفتیم که اگر کسی متوسل به امام رضا شود و معتقد باشد که امام رضا بدون اذن خدا

 گوید:خواهد حاجت دهد، شرک و کفر است و هیچ شکی در آن نیست. ایشان در آخر به صراحت میمی

رود که آن غیر هللا را عالم و سامع مستقال "نداء غیر هللا تعالی از دور در صورتی و در زمانی شرک حقیقی بشمار می

مثال عقیده دارد او خود ندا و صدای مرا نشنود، اما خداوند  نیست.اعتقاد کند. در غیر این صورت نداء لغیر هللا شرک 

 گردد."کریم او را اطالع دهد یا به اذن هللا برای او صدایم منکشف می

عقیده ایشان همان حرفی است که ما زدیم. اگر ایشان معتقد باشد که رسول اکرم، امیرالمؤمنین و امام حسین به اذن 

 د هیچ اشکالی ندارد.ندهد و حاجت ما را میندهد، به ما جواب مینشنوما را می هللا تبارک و تعالی صدای

 وارد شده است: 0020چاپ سال « کوهوند»اثر « فتاوی منبع العلوم»در کتاب 

 کقوله یا رسول هللا او الصلوة و السالم علیک یا رسول هللا و یعتقد قائله ان هذا کالم یصل الیه بواسطة المالئکة الذین"

 فیه." ردالسالم و هذا ایضا جائز لحدیث و یبلغونه عن امة الصلوة و

رسانند، اشکالی ندارد. این مسئله اگر کسی بگوید یا رسول هللا و معتقد باشد که مالئکه صدای ما را به پیغمبر اکرم می

 شود در این زمینه گفت.حداقل چیزی است که می

را « ابن تیمیه»کند. او حرف آوردیم بیان می« سبکی»عبارتی را که ما از همین « گوهرهای گرانبها»همچنین در کتاب 

 گوید:و می کرده رد

گوید: توسل و استغاثه توسط پیامبر مکرم اسالم و کند و میمی تردیدرا به شدت « ابن تیمیه»نظریه « عالمه سبکی"»

سلف و خلف آن را انکار نکرده چ یک از علمای ایشان را وسیله قرار دادن بین خویش و پروردگار امریست مشروع که هی

به عرصه آمد، بدون در نظر گرفتن خط مشی و مسلک فکری بزرگان سابق این مسئله را منکر « ابن تیمیه»چون بودند. 

ای را بین مردم پراکنده ساخت که هیچ عالم و امامی قبل از او آن را نپذیرفته و شد و از راه راست کج گشت، وی نظریه

 بسان آفت در جهان رخنه کرد."« ابن تیمیه»منحصر به فرد  یه  نظراو همفکر نشده است. در نهایت  با



هم مطلبی در این زمینه « عبدالرحمن سربازی»آقای  شان توبه نامه نوشته است، یا خیر؟!ما منتظریم که آقایان ببینند ای

 .ه است. ایشان هنوز در قید حیات هستنوشت

گوییم پذیریم و میما حرف آنان را می نند توبه نامه ایشان را پخش کنند!ه است، آقایان بزرگواری کاگر ایشان توبه کرد

 کرده بود، اما ما اطالع نداشتیم! که ایشان توبه

راهنمایی کرد را بیان کرد. فردی « عثمان بن عفان»که فردی را برای رفتن نزد « عثمان بن حنیف» یهقضایشان همان 

به او توصیه کرد « عثمان بن حنیف» پذیرفت.او را به حضور نمی« عثمان»برود، اما « عثمان بن عفان»خواست نزد می

اللهم إنی اسئلک و اتوجه الیک بمحمد النبی »که به پیغمبر اکرم متوسل شو، در مسجد نماز بخوان و بعد از نماز بگو: 

 .«تقضیلفی حاجتی الرحمة یا محمد إنی قد توجهت بک إلی ربی 

گوید: "از یا محمد گفتن و پیغمبر اکرم را نزد خداوند عالم واسطه قرار دادن مصداق بارز توسل است. ایشان سپس می

 شود."این روایت توسل بالذات بعد از وفات نیز ثابت می

 این در حالی است که علمای وهابی معتقدند توسل بالذات شرک است!! توسل به دعا جایز است، اما توسل بالذات

توسل به ذات پیغمبر اکرم است،  «یا محمد إنی قد توجهت بک إلی ربی»شرک است. در این استغاثه وارد شده است: 

 نه به دعای حضرت.

هایی است که ایشان ترجمه کرده، وارد شده است که در که یکی از بهترین کتاب« المهند علی المفند»همچنین در کتاب 

 بگوییم.« یا رسول هللا»توانیم در کنار قبر پیغمبر اکرم ما می گفتن اشکالی ندارد. کنار قبر پیغمبر اکرم یا رسول هللا

 ند. اههمچنین ما قبال گفتیم که صدها نفر از علمای بزرگ مدینه و مصر و مکه مکرمه این کتاب را تأیید کرد

 که یکی از علمای بزرگ اهل سنت پاکستان است.« پروفسور محمد طاهر القادری»

یکی از علمای بزرگ و استاد سابق « محمد طاهر قادری»آقای دقت کنند، شنوند، انی که در پاکستان صدای ما را میآقای

 است. «مؤسسه منهاج القرآن اینترنشنال»حقوق بین الملل در دانشگاه پنجاب بوده است. ایشان بنیانگذار و رئیس 



استغاثه و جایگاه شرعی »کتابی به نام  کنند.و تاب تعریف میبسیار با آب لب را از او حیات است و مطاایشان در قید 

 آن را ترجمه کرده است.« سید عبدالحسین رئیس السادات»آقای دارد که « آن

کنم این کتاب را خوب مطالعه کنند. ایشان در این کتاب، کتاب بسیار زیبایی است. بنده به عزیزان اهل سنت توصیه می

 نقد کرده است و تند هم نیست.رف وهابیت را آورده و بسیار زیبا، علمی و مؤدب رابطه با استغاثه و دعا ح

ای دعاست، اما هر دعایی استغاثه نیست." ایشان سپس کلمه "دعا"، "ندا" و گوید: "هر استغاثهایشان در اینجا می

 کند:آورد و به آیات شریفه استناد می"تسمیه" را می

ُلوا )ال ع  ُس  ُدعاء   ت ج  ِض  ُدعاءِ ک م  کن  یب   ولِ الرَّ ضا( م  کب ع   ب ع 

 د.ینکن یتلق گرید یبعض به نسبت شما از یبعض دعوت مانند خود انیم در را امبریپ دعوت

 90(: آیه 09سوره نور )

 نویسد:آورد و میسپس بحث استغاثه را می

عُ  )قاُلوا بَّ  ل نا اد   (یهِ  ما ل نا ن  یب  ی کر 

 باشد؟ یگاو ماده چگونه گاو ماده نیا ندک روشن ما یبرا هک بخواه خود یخدا از( پس) گفتند

 92(: آیه 0سوره بقره )

 و:

بِّ  )قال   نُ  ر  ج  بُّ  السِّ ا یِإل   أ ح  ُعون نِ ی ِممَّ  (یهِإل   ید 

 .خوانندیم آن یبسو مرا نهایا آنچه از است محبوبتر من نزد زندان! پروردگارا گفت( وسفی)

 00(: آیه 00سوره یوسف )

 و:



ُعوای اللَّهُ  )و   الم دارِ  یِإل د   (السَّ

 .کندیم سالمت و صلح یسرا به دعوت خداوند و

 05(: آیه 03سوره یونس )

بسیار عالی و زیبا تمام آنها را جواب  آورد. ایشانب" و تمام این مسائل را میایشان "طلب"،"دعا"، "عبادت"، "خطا

و یا فالن شیخ بگویید، از او بخواهید، اما « یا رسول هللا»توانید استغاثه شرعا اشکالی ندارد، شما میگوید: دهد و میمی

 داشت.« ابن حجر هیتمی»با تعبیری که 

کنم از خود قدرتی کنم و از او استغاثه میشما باید اعتقاد به این داشته باشید که این بزرگواری که من به او توسل می

 کاری ساخته نیست. هرچه هست قدرت خدادادی است و اذن عنایت الهی است. ندارد و از او

 مجری:

هایشان به کنند و پیامکنند و ما را همراهی میاز شما بسیار ممنونم. خیلی از دوستان خوب بیننده هم لطف می !استاد

ارادت و محبتی که به این شبکه کنند و از روی هایی که لطف میهرچند ما شاید نتوانیم همه پیام رسد.دست من می

های شما داشته کنند را بخوانیم، اما هر مقداری که فرصت برنامه اجازه بدهد من نگاهی به پیامدارند برای ما ارسال می

 باشم.

 های بینندگان برنامه:بخشی از پیامک

دوستان  شاءهللاانایام اربعین حسینی.  آقای زردوست از زابل گفتند: دعا کنید ما هم بتوانیم به کربال برویم، مخصوصا در

شبکه جهانی »به زودی آقای زردوست عزیز ما بیننده خوب  شاءهللاانخوب بیننده دعا کنند و ما هم دعاگو هستیم که 

 کربالیی شوند.« والیت

ایام در پیاده روی  خانم کبری بامالی از گالیکش استاد گلستان گفتند: یادی از عزیزان اهل سنت کنید که آنها هم در این

 .شوندیماربعین همراه با هیئت خودشان مشرف 



دانند که عزیزان اهل سنت ما ما این قضیه را زیاد مشاهده کردیم و در استان گلستان هم دیدیم. عزیزان بیننده هم می

 ارادت خاص و ویژه به سیدالشهداء دارند.

اشورا در استان گلستان را پخش کردیم. عزیزان اهل سنت در ما مراسم عزاداری دوستان اهل سنت خود در تاسوعا و ع

 پیاده روی اربعین امام حسین )علیه السالم( هم حضور دارند.

آقای کاظمی از اصفهان بعد از فاصله خیلی زیاد به ما زیارت قبولی گفتند که به حج مشرف شدیم. از ایشان ممنونیم و 

ایشان گفتند خدمت حاج آقا  این عزیز و همه دوستان خوب بیننده ما کند. خداوند این سفر معنوی را نصیب شاءهللاان

 حاج آقا حتما دعاگوی شما هستند. شاءهللاانسالم برسانید و بگویید برای ما دعا کنند. 

 بنده به موقع خود سؤاالتشان را مطرح خواهم کرد. شاءهللاانبرخی از دوستان هم سؤال مطرح کردند که 

پیام فرستادند، سالم دادند و گفتند: مادرم چند سال پیش بسیار مریض بود. یک شب حالش بسیار بد  از عراق عزیزی

شد و به دلیل اینکه حکومت نظامی بود نتوانستیم او را به دکتر ببریم. ظاهرا در دوران حکومت ستمشاهی قبل از انقالب 

از هوش رفت و زمانی که به هوش آمد حالش بسیار  مادرم در این حال از ابوالفضل العباس کمک خواست و بوده است.

هزار تومان پول پرداخت کنی، اما  05خوب شد و فردایش رفت ویزا بگیرد تا به ایران بیاید. در آنجا به او گفتند که باید 

فت: ویزا را گرفت و گ سر راهشآمد، آقایی ها پایین میایشان در حالی که از پله مادرم که پول نداشت ناامید برگشت.

پرسید چرا این پول را هزار تومان به او داد و گفت: برو ویزا بگیر. وقتی مادرم  05گرفتی؟ مادرم گفت: نه. این آقا 

 دادی؟ گفت: فی سبیل هللا.

 خواهد.که این شخص چه کسی بود و از کجا فهمید مادرم محتاج هست و این مقدار پول می همادرم هنوز نفهمید

کنم. شان مخلوطی از عربی و فارسی بود. اگر من هم نتوانستم دقیق و کامل بخوانم عذرخواهی میبعضی از کلمات ای

 ل ارادت بسیار خاص و ویژه داشتند.ایشان نسبت به حضرت ابوالفض



شبکه جهانی »از های خوب حاج آقا قزوینی بسیار ممنونیم. ما همیشه آقای حسینی از اتریش هم گفتند: ما از جواب

های این عزیزان را در یک فرصتی پیام شاءهللاان. برخی از دوستان دیگر هم پیام فرستادند که کنیمیماستفاده « والیت

 خوانم.می

جناب استاد من یک سؤال دیگر مطرح کنم تا بحث ما به جای مناسبی برسد. سؤال بنده این است که آیا در بین علمای 

 ؟ دانسته استرا جایز « محمد یا»و « یا رسول هللا» کسی صراحتااهل سنت 

 دانند؟را جایز می« یا رسول هللا» ، گفتنموضوع: آیا علمای اهل سنت

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

کامال جایز است. بازهم برای تأیید هایی آوردیم مبنی بر اینکه استغاثه به پیغمبر اکرم به صورت کلی ما نمونه

 .کنیمرا بیان میشده نقل « عبدهللا بن عمر»در رابطه « طبقات ابن سعد»از کتاب که  فرمایش حضرتعالی مطلبی

 «رجله فخدرت عمر بن عند نتک»

 حس شده بود.پای عبدهللا بن عمر بی

 توانم آن را حرکت دهم.از او علت این کار را پرسیدیم، گفت: تمام اعصاب پایم از کار افتاده است و نمی

 «یکإل الناس أحب ادع قلت»

 نزد خود را صدا بزن. هاترین انساناو گفتیم: محبوب ما به

 «فبسطها محمد ای قال»

 او گفت: یا محمد، سپس پایش خوب شد.

 - صادر دار: النشر دار ،یالزهر یالبصر عبدهللا أبو عیمن بن سعد بن محمد :المؤلف اسم ،یبرکال الطبقات

 عبک بن یعد یبن ، باب ومن059، ص 9ج روت، یب



 گوید:می« تیمیه ابن»همچنین 

 محمد، ای: فقال ،یکإل الناس أحب رکاذ: رجل له فقال رجله فخدرت عنهما، هللا یرض عمر بن هللا عبد عند ناک»

 «عقال من نشط أنماکف

 یأب بن هللا عبد بن السالم عبد بن میالحل عبد بن أحمد العباس أبو نیالد یتق: ب، المؤلفیالط لمکال: تابکال

 له وقدم ثه،یأحاد وخرج ، حققه،(هـ 002: یالمتوف) یالدمشق یالحنبل یالحران ةیمیت بنا محمد بن القاسم

 - هـ 0930 ،یاألول: روت، الطبعةیب والنشر، للطباعة یاللبنان رکالف دار: ، الناشریلیالجم دیالس تورکالد: هیعل وعلق

 خدرت إذا الرجل ی، باب ف69، ص 0ج م،  0602

پای او یک مرتبه خوب شد، گویا داخل یک زنجیر بود و از زنجیر رها شد و راه رفت. در روایت وارد شده است که 

 دوستان عزیز مشاهده کنید که قبل و بعد از روایت هیچ چیزی نیست و حاشیه هم ندارد.

د. اگر اسالم را بهتر از وهابیت فهمیده بو« عبدهللا بن عمر»کنیم. قطعا که ما مشاهده میاست هایی این موارد نمونه

 گفتن شرک بود، ایشان به هیچ وجه حاضر نبود دچار شرک شود.« یا محمد»واقعا 

و یا فالن بگوید « یا ملک»، «یا رسول هللا»گوید: اگر کسی کند، از یک طرف میهم که این قضیه را نقل می« ابن تیمیه»

 زند.ای هم نمیو هیچ حاشیهکند این قضیه را نقل می« عبدهللا بن عمر»شرک است، اما از طرف دیگر از 

 ای در مورد جنگ یمامه وارد شده است.قضیه« دمشقی ابن کثیر»اثر « البدایة و النهایة»همچنین در کتاب 

 «محمداه ای ومئذی شعارهم انکو»

 شعار مسلمانان یا محمداه بوده است.

کمتر از یفه اول است و در آن زمان سیره مسلمانان و صحابه چنین است. در قضیه جنگ یمامه که مربوط به زمان خل

روند و شعارشان می« مسیلمه کذاب»در آن زمان مسلمانان به جنگ با . شته استگذیک سال از وفات پیغمبر اکرم می

 بوده است.« یا محمداه»در بدترین زمان 



حاشیه « ابن کثیر»ست که گویید. جالب امی« یا هللا»مالحظه کنید که حتی یک نفر هم به ایشان اعتراض نکرد که چرا 

 گوید:زند، بلکه مینمی

 «قتله إال أحد لهم برزی ال وجعل»

 کشتند.شد، با این شعار او را میهرکسی به آنها نزدیک می

روت، یب – المعارف تبةکم: النشر دار الفداء، أبو یالقرش ریثک بن عمر بن لیإسماع :المؤلف اسم ة،یوالنها ةیالبدا

 یمیالتم یربوعیال رةینو بن کمال خبر یف ، فصل009، ص 9ج 

بود. آیا یک نفر در آنجا بلد نبود که بگوید خداوند عالم « یا محمداه»مشاهده کنید این وضع صحابه در جنگ با شعار 

 فرماید:می

نُ  )و   ُب  ن ح  ر  لِ  ِمن   هِ یِإل   أ ق  ب  رِ  ح   د(یال و 

 !میتریکنزد قلبش رگ از او به ما و

 09(: آیه 53سوره ق )

 و:

بُّ  قال   )و   ُعونِ  مُ کر  ِجب   یاد  ت   (ل کم أ س 

 .کنم اجابت را شما( یدعا) تا دیبخوان مرا است گفته شما پروردگار

 93(: آیه 93سوره غافر )

 ق دعای غیر هللا است.یدااز مص« یا محمداه»در آنجا کسی نیامد بگوید 

ُعون  ی ن  یالَّذِ  )و   ُلُقون  ی ال اللَّهِ  ُدونِ  ِمن   د  ل ُقون ُهم   و   ئا  یش   خ   (یخ 

 .مخلوقند هم خودشان هکبل کنندینم خلق را یزیچ خوانندیم خدا از ریغ هک را ییمعبودها



 03(: آیه 09سوره نحل )

جلد « المصنف»را بارها گفتیم و حتی بینندگان عزیز ما همگی حفظ هستند. در کتاب « بالل بن حارث»همچنین قضیه 

کند که که خازن عمر بود، نقل می« مالک الدار»فردی به نام « عمر بن خطاب»زمان یازدهم وارد شده است در 

 مسلمانان گرفتار قحطی شدند.

یا رسول »کنید شما که ادعا می «!یا رسول هللا»اکرم آمد و گفت:  بود، کنار قبر پیغمبر« بالل بن حارث»مردی که مراد 

مشرک باشد. این فرد پیغمبر اکرم را در خواب دید و خواب خود را گفتن شرک است، بنابراین این صحابی باید « هللا

 برای خلیفه دوم نقل کرد و او گریه کرد؛

 «عنه عجزت ما إال آلو ال رب ای قال ثم»

 کنم!من آنچه بتوانم برای مردم خدمت می

: النشر دار ،یوفکال ةبیش یأب بن محمد بن هللا عبد رکب أبو :المؤلف اسم واآلثار، ثیاألحاد یف المصنف تابکال

 00330، ح 059، ص 9الحوت، ج  وسفی مالک: قیتحق ،یاألول: الطبعة ،0936 - اضیالر - الرشد تبةکم

گفته است، مشرک شده است و باید « یا رسول هللا»نیامد نزد خلیفه دوم بگوید: فردی که  حتی یک نفر هم زمان آندر 

 گردن او زده شود و اموال او هم مصادره شود.

کند و این روایت را نقل می« البدایة و النهایة»هم همین تعبیر آمده است. « ابو یعلی»اثر « اإلرشاد»همچنین در کتاب 

 نویسد:در مورد سند روایت می

 «حیصح اسناد وهذا»

روت، یب – المعارف تبةکم: النشر دار الفداء، أبو یالقرش ریثک بن عمر بن لیإسماع :المؤلف اسم ة،یوالنها ةیالبدا

 عشرة یثمان سنة دخلت ، ثم60، ص 0ج 

 نویسد:می« ابن حجر عسقالنی»



 أصاب قال عمر خازن انکو یالدار کمال عن السمان صالح یأب ةیروا من حیصح بإسناد بةیش یأب بن یورو»

 الرجل یفأت واکهل قد فإنهم کالمت استسق هللا رسول ای فقال یالنب قبر یإل رجل فجاء عمر زمن یف قحط الناس

 «المنام یف

 دار ،یالشافع یالعسقالن الفضل أبو حجر بن یعل بن أحمد :المؤلف اسم ،یالبخار حیصح شرح یالبار فتح

 اإلمام الناس سؤال باب ، قوله965، ص 0ب، ج یالخط نیالد محب: قیتحق روت،یب - المعرفة دار: النشر

 قحطوا إذا االستسقاء

« ضریر»همچنین شخص نابینایی به نام کنند. اد این قضایا را به صراحت نقل مییک مورد یا دو مورد نیست که این افر

 دارد:آید و عرضه میخدمت رسول گرامی اسالم می

فرماید: وضو بگیر، دو رکعت نماز "یا رسول هللا! چشم من بینایی خود را از دست داده است. چکار کنم؟!" حضرت می

 بگو: و -جا هم مسجد پیغمبر نیستآن– بخوان

 «یبصر رد یف یرب عن کب استشفع یإن محمد ای»

 گوید:سپس می

 «کذل مثل فافعل حاجة انتک وإن»

 قیالصد ابن) یالحسن یالغمار محمد بن هللا عبد: سندهی، نو(ص) یبالنب التوسل بجواز یالغب المبتدع إرغام

 یعل بن حسن: قیوتعل میتقد: قیر، تحقیخ: یعام، خط – یسن ثیحد مصادر: ردهمعاصر، : ، وفات(یالغمار

 ، باب ثالثا00األردن، ص  – عمان - یالنوو اإلمام دار: م، ناشر 0660 - 0900: چاپ ة، سالیالثان: السقاف، چاپ

آورده شده است و به دلیل اینکه ثقه است، قول او برای ما مقبول « حماد بن سلمة»گوید: این قضیه از قول او سپس می

گوید: این روایت با می« غماری»دند که هروقت حاجتی داشتی این توسل را داشته باش. آقای پیغمبر اکرم فرمواست. 

 اسناد صحیح نقل شده است.

 هم نقل شده است:« المستدرک علی الصحیحین»در کتاب 



 «هیف یشفعن و یف شفعه اللهم یل یفتقض هذه یحاجت یف یرب یإل کب توجهت یإن محمد ای»

 نویسد:روایت میاو همچنین در مورد سند 

 «خرجاهی ولم نیخیالش شرط یعل حیصح ثیحد هذا»

 تبکال دار: النشر دار ،یسابوریالن مکالحا عبدهللا أبو عبدهللا بن محمد :المؤلف اسم ن،یحیالصح یعل کالمستدر

 0023 ، ح952، ص 0عطا، ج  القادر عبد یمصطف: قیتحق ،یاألول: الطبعة ،م 0663 - هـ 0900 - روتیب - ةیالعلم

 :شده استبیان « البانی»اثر « صحیح سنن ابن ماجه»این روایت در کتاب 

 «شفعه اللهم یلتقض هذه یحاجت یف یرب یإل کب توجهت قد یإن محمد ای»

 نویسد:و در مورد سند روایت می 

 «حیصح ثیحد هذا»

: تابکال ، مصدر(هـ 0903: یالمتوف) یاأللبان نیالد ناصر محمد: ماجة، المؤلف ابن سنن فیوضع حیصح: تابکال

ة، یندرکباإلس والسنة القرآن ألبحاث اإلسالم نور زکمر إنتاج من - یالمجان - ةیثیالحد قاتیالتحق منظومة برنامج

 0025، ح 025، ص 0ج 

خواست نزد وارد شده است که فردی می« طبرانی»اثر « معجم الصغیر»این روایت یک یا دو مورد نیست. در کتاب 

توسل کرد و سپس نزد آله  به رسول خدا صلی هللا علیه و. او دادعثمان به او اجازه نمیبرود، اما « ن عفانعثمان ب»

 گوید:می« طبرانی»رفت و او مشکالتش را حل کرد. « عثمان»

 «یحاجت یل یقضیف وعز جل یرب کرب یإل کب أتوجه یإن محمد ای»

 نویسد:در مورد سند حدیث می« طبرانی»

 «حیصح ثیوالحد»



: النشر دار ،یالطبران القاسم أبو وبیأ بن أحمد بن مانیسل :المؤلف اسم ،(ریالصغ المعجم) یالدان الروض

 الحاج محمود ورکش محمد: قیتحق ،یاألول: الطبعة ،0625 - 0935 - عمان, روتیب - عمار دار, یاإلسالم تبکالم

 532، ح 039، ص 0ر، ج یأمر

به رسول گرامی اسالم )صلی هللا علیه و آله و ها و توسل ها ای از استغاثه موارد نمونه این !جناب آقای اسماعیلی عزیز

ای اهل کامال واضح و روشن است که توسل و استغاثه به پیغمبر اکرم در هر صورت مشروع است و علم سلم( است.

 ند.اهتوسل را جایز دانستنیز اهلبیت )علیهم السالم(  اند.هسنت این را صحیح دانست

کافی »بنده سال گذشته یا اوایل امسال روایات متعددی از ائمه اطهار )علیهم السالم( در کتب مختلفی از جمله 

 م.نقل کردمشروعیت توسل و استغاثه در « وسائل الشیعه»، «نهج البالغه»، «صحیفه سجادیه»، «شریف

این شیعه و سنی بر مشروعیت توسل و استغاثه امروز نظر علمای اهل سنت را هم بر مشروعیت توسل نقل کردیم. بنابر

 اتفاق نظر دارند.

کنند که توسل و استغاثه و مدد و سبک عقل ادعا می ریشهاد بیافرحثالة من الناس ؛ به تعبیر رسول گرامی اسالم 

 اند!ها را از کجا درآوردهین حرفدانیم این افراد اگرفتن از رسول هللا شرک است. ما نمی

 مجری:

ای را داشته باشیم و به اتاق فرمان برویم. ایام، ایام ماه صفر ار عالی. بنده سؤال دیگری هم داشتم، اما گفتم فاصلهبسی

دهند تا ببینند چند روز به شویم. بعضی افراد برای خود روزشمار قرار میهست و کم کم به اربعین حسینی نزدیک می

 اربعین حسینی باقی مانده است.

شود. اجازه بدهید یک میان شود و کامال کربالیی و اربعینی میرسد حال و هوا دگرگون میاز راه می وقتی ماه صفر

 گردیم.برنامه ببینیم تا حال و هوای دلمان عوض شود، بازهم برمی



شناسد، شناسد، شیعه و سنی نمیکوچک و بزرگ و زن و مرد و پیر و جوان نمی ،این مسیر عشق و این جاده بهشت

حتما مشاهده کردید تصاویری که حتی مسیحیان با نماد خود در مسیر کربالی  شناسد.مان و غیر مسلمان نمیمسل

 معلی بودند. واقعا وجود نازنین امام حسین چه کرده است!

 این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست

 ها همه پروانه اوستاین چه شمعی است که جان

ایثار و فداکاری  قیام و شود و بای همه عالم چه کرده است. هرکسی با امام حسین آشنا میهاابا عبدهللا الحسین با دل

 تواند آن بزرگوار را رها کند و از او دل ِبکند.شود، دیگر نمیامام حسین و اهلبیت آن بزرگوار آشنا می

منین اسد هللا الغالب اجازه بگیریم، آن قدم به قدم به کربال برویم و از موال، آقا و ولی خود حضرت امیرالمؤ شاءهللاان

 زیارت کربال نصیب همه شما شود. شاءهللاانبزرگوار را زیارت کنیم و از سمت نجف به سمت کربال راه بیفتیم. 

 سوزاند که شاید این سعادت نصیب ما نشود و کربالیی نشویم.های انسان را میدیدن این تصاویر بیشتر دل

 تماس بینندگان برنامه:

در فرصتی که از برنامه باقی مانده است در خدمت شما عزیزان بیننده خواهیم بود تا بتوانیم صدای گرم شما را بشنویم. 

در  در خصوص موضوع برنامه یا شبهات وهابیت برای ما مطرح کنید. سواالت خود راتوانید شما از طریق پیام هم می

توانید به ما انتقال بدهید تا ما با حضور جناب ختلف مطرح است، میهای مای که امروز در شبکهمجموع هر نوع شبهه

 .باشیماستاد حسینی قزوینی پاسخگوی شما 

 خواهیم صدایشان را بشنویم. آقای زهرایی سالم علیکم:ای هستند که میجناب آقای زهرایی از میبد یزد اولین بیننده

 شیعه(: –)آقای زهرایی از میبد یزد  بیننده



 الرحمن الرحیم. با عرض سالم و ادب و احترام به تمام بینندگان محترم و تسلیت به أم األئمة صدیقه شهیده بسم هللا

سر قبر برادر  سالم هللا علیها شهادت ابا عبدهللا الحسین و بازگشت حضرت زینب درزهرای بتول در مصائب این ماه 

 بزرگوارشان. تسلیت به تمام دوستداران و محبین اهلبیت.

که فرمان قتل « ابو موسی اشعری» دربارهدارم اوال یک سالم مخصوص به حاج آقا دارم و خدمت حاج آقا عرضه می

 حضرت ابا عبدهللا الحسین را صادر کرد توضیح بدهید.

 مجری:

 اصال در آن زمان نبود.« ابو موسی اشعری»است؟! « شریح قاضی»آقای زهرایی منظورتان 

 بیننده:

 از او فتوای قتل امام حسین را گرفت.« دابن زیا»کسی که 

 مجری:

 است.« شریح قاضی»آنچه مشهور است او 

 بیننده:

های معاند حرفشان این است که شیعیان امام حاج آقا لطف کنند نسبت به این قضیه توضیح بدهند. همچنین شبکه

 حسین چهار دسته شدند.

فصل  بالجانشینی حضرت علی )علیه السالم( به عنوان جانشین اول اینکه شیعه واقعی کسی است که غدیر را به عنوان 

 از طرف خداوند ببینند و واجب االطاعة هستند.

دانند و بعد از آن بزرگوار هم حضرت ابا عبدهللا بعد از حضرت امیرالمؤمنین، امام حسن مجتبی را واجب االطاعة می

 دانند.الحسین را واجب االطاعة می



واقعی بودند باید واقعا آنها را شیعه واقعی بدانند، نه اینکه بر آنها خروج کنند. بنابراین همه آنها  اگر آنها واقعا شیعه

 شیعیان معاویه بودند که بر حضرت ابا عبدهللا الحسین خروج کردند.

 مجری:

کنیم و افظی میاستاد سؤاالت شما را پاسخ خواهند داد. با شما خداح شاءهللاانجناب آقای زهرایی از شما ممنونم. 

شبکه جهانی »از « حبل المتین»های عزیزی که همراه برنامه زنده گوییم خدمت همه یزدیهمین جا هم سالم می

 هستند.« والیت

 به شما:علی آقا از دیار امام رضا مشهد مقدس پشت خط هستند. علی آقا 

 شیعه(: –)علی آقا از مشهد  بیننده

مجری محترم برنامه جناب آقای اسماعیلی عزیز و جناب استاد حضرت آیت هللا  با عرض سالم و ادب و احترام خدمت

 قزوینی عزیز. خسته نباشید.

های خواهم به وهابیت بگویم مگر در روایتکنیم که زنده باشد. من میکنند ما به کسی توسل میوهابیت ادعا می

ن. عایشه در جواب گفت: به سراغ قبر پیغمبر اکرم خودشان نیامده که مردم نزد عایشه آمدند و گفتند: طلب باران ک

 بروید. آنها نزد قبر پیغمبر رفتند و دعا کردند.

هرچه عقاید سلفیون را نگاه کنند؟! جناب آقای قزوینی وهابیت برای چه بازهم شبهه توسل و استغاثه را مطرح می

 ک درجه از این افراد باالتر است.بینیم. به نظر من شیطان یکنیم، جز عقاید شیطان چیز دیگری نمیمی

شیطان لعین خدای یگانه را به واحد بودن قبول داشت، صراط مستقیم را هم قبول داشت، زمان ظهور امام زمان را هم 

 پس شیطان لعین رجیم چه چیزی را قبول نداشت که خداوند متعال به او فرمود:قبول نداشت. 

 (ینال کاِفرِ  ِمن   ان  ک )و  

 !شد افرانک از( برکت و ینافرمان خاطر به و)



 09: آیه (0سوره بقره )

فرماید: کافر شدید!! از برنامه خوب شما تشکر این افراد هم مصداق همین حرف خداوند هستند و خداوند به آنها می

که کنم. واقعا که امام حسین چیست که همین روزها کار و بار مردم به لطف امام حسین به قدری زیاد شده است می

 مصرف همه چیز باال رفته است.

اربعین خواهم برای میبه کوری چشم وهابیت همینطور ادامه پیدا کند. بنده به لطف امام حسین چند روز دیگر  شاءهللاان

 همه به سمت کربال بیایند. شاءهللاانم و برای همه دعا کنم که به همراه دوستان دسته جمع کربال برو

 جناب آقای قزوینی عزیز. از دور دست بوس شما هستم، خدانگهدارتان باشد. تشکر از همه شما مخصوص

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

 را هم دعا بفرمایید.« شبکه جهانی والیت»وقتی مشرف شدید ما و بینندگان عزیز ما و دست اندرکاران  شاءهللاان

 مجری:

شوند حال و هوای شود، اما دوستانی که از مشهد مشرف میعلی آقا از شما بسیار ممنونم. هرکسی از جایی مشرف می

گیرند و حرکت کنند اذن میشود، سپس محضر امام رضا زیارت میتری دارند. زیارت ایشان حرم تا حرم میویژه

 کنند.می

رند، ها امام رضا داما هم توفیق داریم در قم خواهر بزرگوارشان کریمه اهلبیت حضرت معصومه را داریم، مشهدی

ها حضرت عبدالعظیم حسنی را دارند. هرجای ایران یک ها حضرت احمد بن موسی شاه چراغ را دارند، تهرانیشیرازی

 امامزاده واجب التعظیم هست.

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

 ها امامزاده حسین دارند.قزوینی

 مجری:



 ت.ها امامزاده حسین دارند که بسیار مراد دهنده اسبله، قزوینی

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

آن بزرگوار هم مراد دهنده است و هم مورد توجه امامزاده حسین فرزند امام رضا و برادر امام جواد )علیه السالم( است. 

 بزرگان و علماست.

 مجری:

ها را ، جمعی از خانمها در همه جای ایران هستند. اتفاقا بنده در کنار گلستان و جنة البقیع بودمالحمدلله که امامزاده

فرض بفرمایید طرف به  کردند. خیلی سخت است!زدند و گریه میهای بقیع دست توسل میدیدم که کنار پنجرهمی

ها که چیزی از قبور ائمه بقیع ها متر فاصله پشت نردهزیارت آمده است، اما او را در بقیع راه ندهند و مجبور باشد از ده

 ریه و توسل کند.پیدا نیست زار بزند و گ

ای از ایران اسالمی که یک امامزاده هست مردم کردم که واقعا در هر شهر و روستا و منطقهبنده در کنار بقیع عرض می

در مقابل ائمه مظلوم  دارند.می احترام نگهکنند و اینقدر کنند و گنبد و بارگاه و ضریح و حرم درست میچطور احترام می

 ارند و نه شمع و چراغی و نه گنبد و بارگاهی دارند.ما در بقیع نه حرمی د

آن سمت هم برای حضرت أم البنین  بسازیم. روزی فرارسد که بتوانیم برای ائمه بقیع حرم و چهار گنبد طالیی شاءهللاان

 های بزرگ دیگری هم هستند.در گلستان بقیع شخصیت البتهو حضرت فاطمه بنت أسد حرم بسازیم. 

ن دیگر هم وصل کنید و با ایشان هم صحبت کنیم، سپس پاسخ بدهیم. آقای محمد ولی از شیراز دوستان یک تلف

 پشت خط هستند. آقای محمد ولی سالم علیکم:

 شیعه(: –)آقای محمد ولی از شیراز  بیننده

 ان.آقای قزوینی مالک اشتر زمحاج سالم علیکم، خسته نباشید آقای اسماعیلی مجری توانا و عرض سالم خدمت 

 مجری:



 سالمت باشید، ممنونم، در خدمتم.

 بیننده:

خدمت امام زمان. من ابتدا مطلبی در مورد کتاب آقای قزوینی که در مورد امامت و والیت نوشتند دارم و بعد هم  در

 انتقادی از آقای قزوینی دارم.

رعی است، یا خیر؟ شما در جواب کنیم شای زنگ زد و گفت: آیا نذری که پخش میآقای قزوینی چند وقت پیش بیننده

 گفتید: اگر نام خدا آمده است شرعی است و اگر نیامده اشکالی ندارد.

کنند، اما همین که مشکلشان تمام آیند و نذر میخواستم بگویم مردم زمانی که مشکل دارند به سراغ اهلبیت میمن می

 !فقیر زیاد استکنند که امام حسین راضی نیست و شد با تبلیغات سوء ادعا می

ای که در آن هستم را بسازم هر چقدر خواستم خانهخواهم تجربه شخصی خود را بگویم. زمانی که میعلی آقا من می

 کنند.پول داشتم پای آن ریخته بودم، اما گفتند شهرداری مجوز نداده است و آن را نابود می

نست بسازد. من به امام حسین متوسل شدم و گفتم: تواتوانست بسازد و هرکسی نداشت نمیهرکسی مجوز داشت می

یا امام حسین! به حرمت قمر بنی هاشم و حضرت رقیه کاری کن که شهرداری کاری به کار من نداشته باشد و من 

 کنم.دوازده کیلو پخت می

کردم. یک بار پخت میبعد از رفع این مشکل ابتدا دوازده کیلو و بعد از آن سی کیلو و چهل کیلو و هرچه در توانم بود 

 زدیم آن باز نشد.مشکل بزرگی در زندگیم به وجود آمد که به هر راهی می

کنم. صبح که یک شب به همسرم گفتم که اگر امام حسین این مشکل را حل نکند من همان دوازده کیلو پخت می

 تم: من کاری نکردم.خوردم مادرم زنگ زد و گفت: دیشب با امام حسین چکار کردی؟ گفداشتم صبحانه می

یکی از زنان همسایه که قبال با پسرش همکالسی بودم، به خانه ما آمده بود و به مادرم گفته بود که دیشب خواب دیدم 

 و حضرت روی خود را برگردانده است.کنند. من جلوی آن بزرگوار پریدم امام حسین در کوچه عبور می



شما خیلی ارادت دارد. حضرت فرموده است: اگر بدانید او دیشب چه  زن همسایه به امام حسین گفته است که او به

من نه اسم خدا را آوردم و نه اسم اهلبیت را آوردم و تنها متوسل شدم، اما امام حسین با  ای با من کرده است!!معامله

 ها ناراحت شدند.این حرف

شود، آیا بعد ود یا مشکلش برطرف میشکند و مریضش خوب میخواستم بگویم زمانی که انسان نذر میمن می

 تواند به عنوان صدقه آن را تمام کند؟ آیا امکان آن هست؟می

 مجری:

کنم. ابتدا سؤال همین آقای محمد ولی عزیز را پاسخ کنم و با شما خداحافظی میآقای محمد ولی از شما تشکر می

 بدهیم.

و احکام است. از نظر شرعی و احکام نذری صحیح است استاد شاید این عزیز توجه نداشتند. یک بحث شرعی هست 

لله »حال اگر کلمه  شود که به آن نذر عمل کنید.که کلمه خدا و کلمه هللا در آن بیاید. در این صورت بر شما واجب می

ید و اگر مستقیم به امام حسین گفتست که نیشود. این حرف به معنای این را نیاوردید، بر شما واجب شرعی نمی« علی

  .گیریدشما نتیجه نمیایشان یا حضرت ابوالفضل را شفیع قرار دادید 

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

است: "در صورتی که  آمدهاثر حضرت آیت هللا العظمی گلپایگانی در مورد صیغه نذر چنین « رساله مجمع المسائل»در 

 صیغه نذر به نحو شرعی خوانده شود، تغییر جایز نیست."

« هللا»کنم. همین که کلمه نذر هم چنین است که بگوییم اگر فالن حاجتم برآورده شود، برای هللا فالن کار را می صیغه

اگر چنین باشد و بگویم که برای  فالن کار را انجام دهم.« هللا»بیاید و اگر حاجتم برآورده شود به عهده من است که برای 

م و به عزاداران بدهم. این نذر واجب شده است و تغییر هم نخواهد کرد. است که روز عاشورا یک گوسفند بکش« هللا»

 ای ندارد و نذر او ساقط نیست.حتی اگر روز تاسوعا یا یازدهم محرم هم این نذر خود را انجام دهد فایده



شود منعقد نمی خوانند و لذا نذر: "ولکن غالب مردم صیغه شرعی نمیفرمایندمیآیت هللا العظمی کلپایگانی در ادامه 

 بنابراین مختار است در تغییر یا ترک عمل به آن."

ای از من سؤال کرد که ما همین است. بیننده مراجع هم  این فتوای آیت هللا العظمی گلپایگانی است. نظر همه آقایان

 نذر کردیم که به فالن امامزاده نذر خود را بدهیم.

توانید به نیت آن امام یا به نیت حضرت ابوالفضل مجلس روضه بگیرید یا من در جواب گفتم: اگر نذر شرعی نکردید می

 بدهید و ثواب آن را به آن امام یا آن امامزاده هدیه کنید. ندستهبه یک فقیر یا ساداتی که گرفتار 

کار را انجام  نآحتما باید هم نیت کند انجام کاری را این است که اگر کسی  ماالبته نظر  گفتیم.چنین در آن برنامه ما 

 دهد، زیرا اثر وضعی در زندگی او خواهد گذاشت. بنده اگر چیزی را نیت کنم، بدون قید و شرط آن را انجام خواهم داد.

البته شاید تغییراتی در نیت خود انجام دهم، اما اصل آن را انجام خواهم داد. به عنوان مثال نیت کردم که در فالن 

کنم شخصی محتاج در بیمارستان گرفتار عمل جراحی است و پول هم حال مشاهده میامامزاده گوسفندی را بکشم. 

 ندارد یا پول تهیه دارو را ندارد.

 کنم.توانم برای این شخص دارو بگیرم و ثواب آن را به فالن امامزاده هدیه کنم، اما به نذر خود عمل میمن می

 مجری:

ای به این کنند. آقای محمد ولی اشارهمتأسفانه از این شبهات مطرح می البته بنده این نکته را بگویم که گاهی اوقات

های آن را به فقرا دهید پولهایی که انجام میموضوع کردند که به جای مراسم عزاداری امام حسین و به جای خرج

 بدهید.

کنند و از دلشان ا مطرح میخواهم دو نکته را مطرح کنم؛ اوال کسانی که به صورت شرعی یا غیر شرعی نذرها رمن می

 گذرانند همان فقرا هستند.می

کند و به شود و نذر میممکن است طرف وضع مالی آنچنانی هم نداشته باشد، اما به اهلبیت و امام حسین متوسل می

 نشینند غالبا فقرا هستند.کنند. دوما کسانی که سر سفره مینذر خود عمل می



ذری امام حسین چیزی است که طرف ممکن است در منزل خود بهترین غذا را این بحث، بحث جدی است. اصال ن

که بگویند چرا برای  کنند کامال غلط استی که شبهه میداشته باشد، اما نذری لذت و شیرینی بیشتر دارد. همچنین چیز

 کنند.امام حسین خرج می

ان را بگیریم و در مقابل برای امام حسین هم باید سر جای خود به فقرا کمک کرد و صدقه داد. باید دست بی بضاعت

ای از قبیل راه اندازی دسته، شربت دادن، چای دادن، شام دادن، نهار دادن، مجلس گرفتن، خرج کنیم. باید در هر زمینه

کردند در هر نذری سر جای خود هست و توضیحاتی که استاد مطرح پیاده روی اربعین و هرچیز دیگر فعالیت شود. 

 حث شرعی اینکه بحث و نذر شرعی سر جای خود هست و قضیه آن متفاوت است.مورد ب

ایشان  البته .داد سوال کردند« شریح قاضی»دستور قتل امام حسین و فتوایی که آقای زهرایی از میبد در مورد  !استاد

 گفتند که قطعا درست نبود.« ابو موسی اشعری»به اشتباه 

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

سال « شریح قاضی»سال قبل از واقعه عاشورا از دنیا رفت. ظاهرا  00هجری و حدود  99در سال « و موسی اشعریاب»

 هجری از دنیا رفت که داستان آن هم مفصل است. 02

از برادر بزرگوارمان حاج آقای  شاءهللاانظاهرا زمانی برای بیان این مطالب نیست، اما این مسائل تاریخی است. 

 بله، ایشان چنین فتوایی داد و باعث شد که مردم بیایند و با این فتوا: که برنامه دارند، سؤال کنند.پیشوایی 

 «إن الحسین قد خرج علی أمیرالمؤمنین یزید بن معاویه وجب قتله و دفعه»

 امام حسین را به شهادت برسانند.

 مجری:

شود. شما از همین شبکه به صورت زنده پخش می 02:03ها ساعت شنبهکه « برنامه پرسمان تاریخی»در  شاءهللاان

 توانید با این برنامه تماس بگیرید و این مسائل را مطرح کنید.می



واقع این شیعیان همان  این شبهه را پاسخ دادند که شیعیان خود امام حسین را به شهادت رساندند. در« زهرایی»آقای 

 شیعیان ابوسفیان بودند.

 زوینی:آیت هللا دکتر حسینی ق

ة  یِش  ای» اُفون   ال   ن ُتم  ک و   ن  یدِ  م  کل   ن  یک ل م   ِإن   ان  یُسف   یأ بِ  آلِ  ع  اد   ت خ  ع  ارا   وُنواکف   ال م  ر   «یاکمُدن   یفِ  أ ح 

احمد،  ،یزنجان یفهر: ، مترجمیموس بن یعل طاووس، ابن: سندهی، نویفهر ترجمه/  الطفوف یقتل یعل اللهوف

 الحال کتل من قربی ما و القتال حال وصف یف یالثان ک، باب المسل003ص 

 فرماید که شما شیعه آل ابو سفیان هستید.امام حسین به این افراد می

 مجری:

دعای شما « حبل المتین»خواهیم حسن ختام برنامه استاد از شما ممنونم. سؤال دیگری در میان سؤاالت نبود. ما می

 ان مرتضی علی.باشد در حق همه دوستان خوب بیننده و شیعی

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

 ها و اجابت دعاها و شفای بیماران بخوانیم.عزیزانمان پنج مرتبه این آیه شریفه را برای رفع گرفتاریبه همراه  شاءهللاان

ن  ) رَّ  ُب یجِ ی أ مَّ ط  عاهُ  ِإذا ال ُمض  وء ِشُف یک و   د   (السُّ

 .سازدیم برطرف را یگرفتار و کندیم اجابت را مضطر یدعا هک یستک ای

 90(: آیه 00سوره نمل )

عزیزان ما در هرکجا هستند، با حضور قلب آمین بگویند. اگر یک آمین از بینندگان عزیز ما به اجابت برسد، همه ما 

 حاجت روا خواهیم شد.



اهل بیتش سوگند خدایا تو را به اسماء حسنایت، به آبروی اولیائت، به آبروی حضرت سیدالشهداء و اصحابش و 

دهیم فرج موالی ما حضرت صاحب الزمان را نزدیک بگردان. خدایا قلب نازنینش را با ظهورش و قضای حوائجش می

 شاد بگردان.

خدایا قلب نازنین حضرت صاحب الزمان را از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا ما را از یاران ویژه حضرت بقیة هللا 

 األعظم قرار بده.

لم عفو بر گناهان ما بکش. خدایا سیئات ما را به اضعافها مبدل به حسنات بگردان. خدایا رفع گرفتاری از همه خدایا ق

های مورد نظر و گرفتاران مورد نظر که التماس دعا گفتند به آبروی حضرت سیدالشهدا و گرفتاران بنما. خدایا گرفتاری

 اصحاب و اهل بیتش همه را برطرف بگردان.

، حوائج بینندگان عزیز مخصوصا والیت یاوران به آبروی «شبکه جهانی والیت»ئج ما، حوائج دست اندرکاران خدایا حوا

حضرت سیدالشهداء و اصحاب و اهلبیتش حاجت همه را برآورده نما. خدایا به آبروی سیدالشهدا و اصحاب و اهلبیتش 

 دعاهای ما را به اجابت برسان.

 رکاتهوالسالم علیکم و رحمة هللا و ب

 مجری:

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 یا رب الحسین، بحق الحسین، إشف صدر الحسین، بظهور الحجة

های های مهربانتان مخصوصا عزیزانی که پیام دادند سؤال مطرح کردند و ما نتوانستیم پیامممنونم از توجه، عنایت و نگاه

های در برنامه شاءهللاانکنیم. د و نشد صحبت کنیم از همه معذرت خواهی میآنها را بخوانیم. دوستانی که تماس گرفتن

 بعدی بتوانیم جبران کنیم.

 موفق و پیروز و سربلند باشید، یا علی مدد، خدانگهدار


