بسم هللا الرحمن الرحیم
تاریخ4931/41/41 :
موضوع :پاسخ به شبهاتی از اهل سنت پیرامون حضرت فاطمه (سالم هللا علیها) – پاسخ به شبهات عابدینی
اصفهانی پیرامون والیت امیر المومنین(سالم هللا علیه)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصالة
علی رسول هللا و علی آله آل هللا السیما علی موالنا بقیة هللا و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء هللا إلی یوم لقاء هللا
الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما ک ّنا لنهتدی لوال أن هدانا هللا
من قبل از ورود به بحث و ادامه بحثی که جلسه گذشته داشتیم ،چند نکته را خدمت عزیزان تقدیم
میکنم.
اوالا ایام فاطمیه نزدیک است .تعدادی از بزرگواران و عزیزان در ایام فاطمیه سفر تبلیغی دارند و معاونت تبلیغ
حوزه علمیه قم و همچنین ما در مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر تمهیداتی را به عنایت حضرت ولی عصر
انجام دادیم .ما چند روز هم همایش داشتیم که قریب به سیصد نفر از فضال از شهرستانهای مختلف و قم در
آن همایش حضور داشتند .ان شاءهللا به حول و قوه الهی این ایام عزیزان برای سفر تبلیغی فاطمیه که اساس
عقیده شیعه هست و فاطمیه مالک حقانیت شیعه و اهل بیت (علیهم السالم) هست ،با دست پر برمیگردند.
با توجه به شبهات گستردهای که در فضای مجازی و رسانهها توسط وهابیت مطرح میشود با این رویکرد هم
نکاتی را عرض میکنم.

عمده آنچه که مهم است در فضائل حضرت صدیقه طاهره (سالم هللا علیها) به ویژه فضائل بینظیر حضرت
است .روایاتی که در منابع شیعه و سنی آمده ،تعابیری که در حق هیچیک از معصومین حتی نسبت به
امیرالمؤمنین این تعبیر نیامده است.
« َف ِ
ن َأ ْغ َض َب َها َأ ْغ َض َبنِی»
اطمَ ُة ب َْض َع ٌة مِ ِّنی َفمَ ْ
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در کتب «صحیح بخاری» و «صحیح مسلم» حدود ده -دوازده مورد این روایت با عبارتهای مختلف آمده
است .به ویژه در جلد چهارم کتاب «صحیح بخاری» صفحه  041حدیث  9141و «صحیح مسلم» جلد  1صفحه
 414حدیث  3010مواردی است که این تعابیر آمده است.
علت اینکه این تعابیر در حق حضرت صدیقه طاهره بیان شده به خاطر رابطه پدر و فرزندی نیست .طبق عباراتی
که شیعه و سنی دارند رسول گرامی اسالم دارای هشت فرزند بوده است.
حضرت دارای چهار پسر و چهار دختر بودند؛ «قاسم» و «طاهر» و «طیب» و «ابراهیم» و «زینب» و «رقیه» و
«کلثوم» و حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (سالم هللا علیها).
آنچه دقت عمیق به این روایات به ما میفهماند ،این است که رسول گرامی اسالم میخواهد برای بعد از خود
الگو و مالکی برای تشخیص راه حق از باطل را ترسیم کند.
در زمان رسول گرامی اسالم سخن حضرت فصل الخطاب است ،اما بعد از نبی مکرم اسالم صحابه علی األقل دو
دسته میشوند.

یک دسته جبههای که حضرت امیرالمؤمنین در رأس آن قرار دارد و دسته دوم جبههای که خلیفه اول و دوم و
«عبدالرحمن بن عوف» و «طلحه» و دیگران هستند.
شاید تشخیص حق از باطل برای افراد بسیاری دشوار بود .بنابراین حضرت صدیقه طاهره الگو و مالک حق از
ن َأ ْغ َض َب َها
باطل با تعبیر «ب َْضعَ ٌة مِ ِّنی» معرفی میشود ،نه «بضعة من بدنی»! پاره وجود من است .به ویژه « َفمَ ْ
َأ ْغ َض َبنِی».
اگر ما بخواهیم ذیل این تعبیر دهها ساعت بحث کنیم ،جا دارد .غضب حضرت صدیقه طاهره غضب حضرت
رسول هللا است .ایذاء حضرت صدیقه طاهره ایذاء رسول هللا است .همانطور که «مسلم» دارد:
اطمَ ُة ب َْض َع ٌة مِ ِّنی ی ْؤذِ ی ِنی ما َ
«إنما َف ِ
آذا َها»
صحیح مسلم ،اسم المؤلف :مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیری النیسابوری ،دار النشر :دار إحیاء
التراث العربی  -بیروت ،تحقیق :محمد فؤاد عبد الباقی ،ج  ،1ص  ،4319ح 0113
نکته جالب اینجاست که «صحیح بخاری» در جای دیگر جلد سوم صفحه  4403حدیث  0303میگوید:
اللهِ َف َه َجر ْ َ
اطمَ ُة ِب ْن ُت رسول َّ
َکر فلم َت َز ْ
اج َر َت ُه حتی ُتوُ ِّف ْ
« َف َغ ِض َب ْ
ت َف ِ
یت»
ل مُ َه ِ
َت أبَا ب ٍ
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آیا از این واضحتر و روشنتر بیان شود؟! حضرت صدیقه طاهره غضبناک میشود ،غضبی که تا آخرین لحظات
حیاتش ادامه میهد.

غضب حضرت فاطمه زهرا غضب پیغمبر اکرم است و غضب حضرت غضب خداست .ایذاء حضرت فاطمه زهرا
ایذا النبی است و ایذاء النبی ایذاء هللا است.
ول ُه لَعَ ن َُهمُ َّ
ن ی ْؤ ُذو َن َّ
عَذابا مُ ِهی ا
ا
َس َ
الل ُه ِفی ال ُّد ْنیا وَ ْاْلخِ رَةِ وَ َأ َع َّد لَ ُهمْ
نا)
الل َه وَ ر ُ
( ِإ َّن َّال ِذی َ
آنها که خدا و پیامبرش را ایذاء میکنند خداوند آنها را از رحمت خود در دنیا و آخرت دور میسازد ،و
برای آنان عذاب خوار کنندهای آماده کرده است.
سوره احزاب ( :)99آیه 11
یا:
َ
ب َّ
ن َتوَ َّلوْ ا َقوْ ا
یهمْ )
ما َغ ِض َ
(أ َلمْ َت َر ِإلَی َّال ِذی َ
الل ُه َعلَ ِ
آیا ندیدی کسانی را که طرح دوستی با جمعیتی که مورد خشم خدا بود ریختند؟
سوره مجادله ( :)19آیه 41
قضیه بسیار روشن و واضح است .شما شرح حال مستبصرینی که در صد سال اخیر به مذهب شیعه آمدهاند را
مالحظه کنید.
مرکز ابحاث عقائدیه سیزده یا چهارده جلد کتاب با عنوان «موسوعة من حیاة المستبصرین» در رابطه با شرح
ا
مخصوصا یکی دو قرن اخیر نوشته است.
حال مستبصرین
بخش عظیمی از اندیشمندان ،اساتید دانشگاه و علمای بزرگ اهل سنت به خاطر همین قضیه حضرت صدیقه
طاهره حق برایشان روشن شده و به مذهب اهل بیت عصمت و طهارت کشیده شدند .ان شاءهللا عزیزان این
قضیه در نظر مبارکشان باشد.

مسئله دیگر شبهاتی است که در این زمینه ایجاد می کنند .بنی امیه از روز اول از کسانی بودند که بنیانگذار شبهه
علیه والیت بودند و در هر فرصتی هم شبهه تولید کردند و در اختیار عموم قرار دادند .به ویژه روایت:
« َف ِ
ن َأ ْغ َض َب َها َأ ْغ َض َبنِی»
اطمَ ُة ب َْض َع ٌة مِ ِّنی َفمَ ْ
قضیه را برگردانده است .همانطور که «هشام بن عبدالملک» میگفت ماجرای اینکه پیغمبر اکرم فرمود:
َ
« َأمَ ا َتر َ
وسی»
ون من مُ َ
ون مِ ِّنی ِبمَ ْن ِزلَةِ هَارُ َ
ْضی أ ْن َتک َ
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درست است ،اما راوی اشتباه کرده است .پیغمبر اکرم فرمود:
«أما ترضی أن تکون منی بمنزلة قارون من موسی»
در این رابطه هم علی بن أبی طالب رفته بود تا از دختر «ابوجهل» خواستگاری کند! پیغمبر اکرم عصبانی شده و
باالی منبر رفتند و فرمودندَ « :ف ِ
ن َأ ْغ َض َب َها َأ ْغ َض َبنِی»!
اطمَ ُة ب َْضعَ ٌة مِ ِّنی َفمَ ْ
دروغ گفتن که هزینه ندارد .بهتان زدن هم سرمایه نمیخواهد .یک دسته افراد همانند «ابوهریره» و دیگران به
دنبال پول هستند .آنها دویست هزار درهم خرج میکنند تا حدیثی که در حق قاتل امیرالمؤمنین است ،درباره
خود آن حضرت بگویند .همچنین آیه مبیت را درباره «عبدالرحمن بن عوف» نقل میکنند .دویست هزار درهم
هم کم است! چهارصد هزار درهم میگیرند و حدیث جعل میکنند.
نود درصد کسانی که در کارخانه حدیث سازی معاویه بودند ،بدون افسار به دنبال این روایات افتاده بودند .همین
اندازه که این افراد را تشویق میکردند ،برای جعل حدیث سینه پاره میکردند.

قضایایی در کتب «صحیح بخاری» و «صحیح مسلم» و جاهای دیگر نقل شده که از عنایات و معجزات اهل
بیت (علیهم السالم) است .ماجرای خواستگاری در تمام منابع از فردی به نام «مسور بن مخرمه» نقل کردند.
«ابن حجر عسقالنی» در کتاب «اإلصابة»« ،ابن اثیر» در کتاب «أسد الغابة» و «ابن عبدالبر» در کتاب
«اإلستیعاب» نوشتهاند که «مسور بن مخرمه» سال دوم هجری به دنیا آمده است .همچنین ماجرای
خواستگاری هم در سال دوم هجرت اتفاق افتاده است .خالصه کالم اینکه وقتی این قضیه اتفاق افتاده بود ،این
راوی یا در صلب پدرش بود ،یا در رحم مادرش بود و یا در دامن مادرش شیر میخورد.
این موارد نشانگر این است که دروغگو کم حافظه است! کرامت اهل بیت (علهیم السالم) است که این افراد با
دست خودشان ،خود را رسوا کنند.
َ
یهم وَ َأیدِ ی ْالمُ ْؤمِ نِین)
(ی ْخ ِر ُب َ
ون ُبیو َت ُهمْ ِبأی ِد ِ
خانههای خود را با دست خویش و با دست مؤمنان ویران میکردند.
سوره حشر ( :)13آیه 0
جالب این است که او در زمان رحلت پیغمبر اکرم هشت سال بیشتر نداشت .طبق عبارت کتاب «صحیح
بخاری» یک سال یا دو سال قبل از رحلت پیغمبر اکرم مسجدی درست میکردند که «مسور» برای آن مسجد
سنگ میآورد .او به کمر خود ُلنگی بسته بودُ ،لنگ او باز شد و لخت مادرزاد کار میکرد .پیغمبر اکرم به او
دستور داد که به خود ُلنگی ببند تا این چنین خود را برای مردم آشکار نکنی!
مشاهده کنید این شخص به قدری کم عقل بود که جلوی پیغمبر اکرم و صحابه لخت مادرزاد راه میرفت .این
شخص ناقل قضیهای است که بخواهد حدیث «ب َْضعَ ٌة مِ ِّنی» را زیر سؤال ببرد و بخواهد روایتی که فضیلت
امیرالمؤمنین و حضرت زهراست را به ضد فضیلت تبدیل کند.

این موارد یک سری مسائلی است که عزیزان باید به آن دقت کنند.
بنده در جلسه بعد که دو هفته دیگر مصادف با شب شهادت حضرت صدیقه طاهره است ،در این زمینه مفصل
مطالبی را بیان خواهم کرد.
بنده معتقدم اگر بتوانیم قضیه فاطمیه را خوب جا بیندازیم ،هم برای بچه شیعهها مفید است تا اعتقاداتشان
نسبت به مبانی اعتقادی شیعه قوی است قویتر شود و کسانی که مبانی اعتقادیشان محکم است محکمتر شود
و از هرگونه لغزش جلوگیری شود .هم باید اتمام حجتی برای مخالفین باشد و راهگشای دستهای از جوانان
تحصیل کرده و روشنفکر اهل سنت که به دنبال حقیقت هستند .ما نمیخواهیم پروژه شیعه سازی راه بیندازیم،
بلکه میخواهیم اتمام حجت شود.
یکی از مراجع عظام تقلید که خدمتشان بودیم ،می گفتند :اگر شما این مطالب را بیان نکنید ،جوانان اهل سنت
فردای قیامت جلوی شما را میگیرند و شکایت میکنند که چرا حقیقت را برای ما روشن نکردید .اگر حقیقت
روشن میشد ،ما به طرف حقیقت میآمدیم.
بحمدهللا بنده در این زمینه تجربههای زیادی دارم .در داخل کشور با بحثهای دست و پا شکستهای که داشتیم
بیش از پنجاه تن از علمای اهل سنت به مذهب اهل بیت آمدند و مبلغ مذهب شیعه در سطح کشور هستند.
نزدیک به هشتاد تن از علما از استانهای سیستان و بلوجستان و هرمزگان گرفته تا کردستان و ارومیه را
می شناسیم که تحت پوشش یکی از مراکز پذیرش مستبصرین در قم به نام «مؤسسه ابوتراب» هستند.
همچنین بیش از صد و پنجاه نفر مهندس و دکتر و استاد دانشگاه توسط این مرکز شناسایی شدند .زمانی که
انسان با این افراد به نرمی صحبت میکند ،لذت میبرد .امام هشتم (علیه السالم) میفرماید:

ن َ
اس لَوْ َعلِمُ وا مَ َح ِ
کالمِ نَا َال َّت َب ُعونَا»
« َف ِإ َّن ال َّن َ
اس َ
عیون أخبار الرضا علیه السالم ،نویسنده :ابن بابویه ،محمد بن علی ،محقق  /مصحح :الجوردی ،مهدی ،ج
 ،4ص  ،911ح 33
ا
واقعا کسانی که خمیره بد و فطرت ناپاکی ندارند و عناد و لجاجت ندارند ،بسیار سریع حق را از انسان میگیرند.
ا
بعضا به دنبال تحقیق و بررسی میروند و مسئله برایشان روشن میشود .ان شاءهللا بنده در دو هفته
این افراد
دیگر که خدمت عزیزان هستم در مورد شهادت حضرت صدیقه طاهره مطالبی بیان خواهم کرد .بعضی از
معاندین از شهادت حضرت فاطمه زهرا به "افسانه" تعبیر کردند .ان شاءهللا بنده در این زمینه مفصل صحبت
خواهم کرد .از میان علمای بزرگ اهل سنت کسانی هستند همانند «جوینی» که موضوع شهادت را در کتاب
«فرائد السمطین» جلد دوم صفحه  91مطرح میکند« .مرحوم کلینی (رضوان هللا تعالی علیه)» در کتاب
«کافی» جلد اول صفحه  119در مورد شهادت حضرت فاطمه زهرا مینویسد:
« ِإ َّن َف ِ
اطمَ َة ِص ِّدی َق ٌة َش ِهی َدة»
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،ج ،4
ص  ،119ح 0
بحث شهادت چیزی نیست که سران وهابیت بتوانند آن را انکار کنند .ائمه جماعات اهل سنت بعضی از شهرها
ا
سابقا آن
یا بعضی از شبکههای معاند وهابی ادعا میکنند "شهادت" را از سال  4919در تقویمها اضافه کردند و
را "وفات" مینوشتند .این قضیه ،قضیه امروز و دیروز نیست.
این مطالب ،بحثهایی بود که بنده خواستم خدمت عزیزان عرض کنم.

بنده در جلسه گذشته در رابطه با بعضی از شبهاتی که در محور امامت حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) و
ادله اثبات کننده امامت الهی و خالفت بالفصل امیرالمؤمنین مطالبی خدمت عزیزان مطرح کردم.
اشاره شد یکی از آقایانی که در اصفهان استاد حوزه علمیه است و درس خارج دارد و مدعی است از بعضی از
آقایان گواهی اجتهاد دارد ،یک سری بحثهایی را مطرح کرده و موضوع امامت را زیر سؤال برده است.
جالب است که ایشان در سایت خود میگوید" :من از همه علما و اساتید درخواست میکنم که برای مناظره
بیایند ،اما هیچکس حاضر نشد با من مناظره کند!"
بنده جلسه گذشته بعضی از تعابیری که ایشان در کتاب یا جزوه «تفسیر جدید از سه آیه» مربوط به والیت
حضرت امیرالمؤمنین داشت ،مطالبی را بیان کردم .ایشان در رابطه با آیه اکمال مینویسد" :از راه روایات به
جایی نمیرسیم و نمیتوانیم زمان نزول آیه را پیدا کنیم"" ،اصالا این آیه در روز عرفه نازل شده و اصالا ربطی به
حدیث غدیر و والیت امیرالمؤمنین ندارد"؛ ایشان بحثهای دیگری در این زمینه بیان کرده است.
ما که دو هفته قبل بحث کردیم ،ایشان فردا یا پس فردای آن روز این کتاب را از سایت خود حذف کرد! بعضی
افراد به ایشان زنگ زدند و اعتراض کردند که چرا این کتاب را از سایت خود برداشتید؟ ایشان گفتند :این کتاب
علیه من مسئله درست میکند!
ما به این شخص اعالم میکنیم که اگر به گفته های خود عقیده و ایمان دارید ،مرد و مردانه به میدان بیایید.
حداقل وهابیت اگر مخالف امیرالمؤمنین هستند ،مرد و مردانه اعالم میکنند که مخالف هستند.
همچنین اهل سنت که ادعا میکنند امیرالمؤمنین را قبول ندارند ،مرد و مردانه ادعا میکنند که حضرت را قبول
ندارند .این چنین بازی کردن با اعتقادات مردم و طالب زیبنده یک روحانی که لباس سربازی حضرت ولی عصر
را به تن کرده -که به حق آن لباس را هم دزدیده -نیست!

البته بنده غالب بحثها را مفصل مطالعه کردم و آنها را درآوردم و حدود چهل مورد از آن شبهات که در رابطه با
امامت امیرالمؤمنین هست را خدمت بعضی از بزرگواران و مراجع عظام تقلید و جناب حاج آقای «اعرافی»
بردیم و گفتیم :بفرمایید!
بنده به ایشان گفتم :ما از یک طرف با وهابی مبارزه میکنیم و شبهات اهل سنت را پاسخ میدهیم ،اما از یک
طرف میبینیم که شیاطین در درون حوزههای علمیه ما این چنین افراد منحرفی را تربیت میکنند و خود را به
مفسر جدید معرفی میکنند.
عنوان روشنفکر و
ّ
او ادعا میکند که تفسیر جدید از آیات مربوط به والیت امیرالمؤمنین از جمله آیات  11و  31و  9سوره مبارکه
مائده بیان کرده است .برای بنده جالب بود که این شخص ادعا میکند :این آیه در روز عرفه نازل شده است ،نه
روز عید غدیر!
این حرفی است که اهل سنت هزار و چهارصد سال است که مطرح کردهاند و حرف جدیدی نیست .این حرف،
همان حرفی است که خلیفه دوم برای اینکه حقانیت امیرالمؤمنین را زیر سؤال ببرد ،در سال سیزدهم یا
چهاردهم هجرت مطرح کرده است .دوستان عزیز برای بنده بسیار عجیب بود که بعد از هزار و چهارصد سال
یک روحانی حرف دشمنان را بزند.
در کتاب «صحیح بخاری» وارد شده است:
َ
َ
ن آی ٌة فی ک َتا ِبک ْم تقرؤونها لو عَ َلینَا مَ عْ َ
شرَ
اب أ َّن رَ ُج اال من ْالی ُهودِ قال له یا أمِ ی َر ْالمُ ْؤمِ ِنی َ
«عن ُعمَ رَ بن ْال َخ َّط ِ
ْالی ُهودِ َن َز َل ْت َال َّت َخ ْذ َنا ذلک ْالیوْ مَ عِ ی ادا»
از عمر بن خطاب نقل شده که مرد از یهود نزد او آمد و گفت :یا امیرالمؤمنین! در قرآن آیهای است که
اگر در تورات بود ،ما آن روز را برای یهود عید میگرفتیم.

َ
ی آیةٍ »
«قال أ ّ
عمر بن خطاب پرسید :کدام آیه است؟
«قال ْ
(الیوْ مَ َأکمَ ْل ُت لَکمْ ِدی َنکمْ وَ َأ ْتمَ مْ ُت َعلَیکمْ نِعْ مَ ِتی وَ ر ِ
َضی ُت َلکمْ ْاإل ِْس َالمَ ِدی انا)»
آیا مهمتر از این آیه ای هست که خداوند متعال بفرمایند :امروز دین شما را کامل کردم ،نعمت را برای
شما تمام کردم و از دین شما راضی شدم .این روز باید روز عیدی باشد.
«قال ُعمَ رُ قد عَ ْ
ان الذی َن َز َل ْت فیه علی النبی»
رَفنَا ذلک ْالیوْ مَ وَ ْالمَ ک َ
عمر بن خطاب گفت :ما میدانیم که این آیه در چه روز و مکانی بر پیغمبر اکرم نازل شده است.
«وهو َقائِمٌ ِبعَ ر ََف َة یوم ُجمُ عَ ةٍ »!
پیغمبر اکرم در روز جمعه مصادف با عرفه ایستاده بودند که این آیه نازل شد!
الجامع الصحیح المختصر ،اسم المؤلف :محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا البخاری الجعفی ،دار النشر :دار
ابن کثیر ,الیمامة  -بیروت  ،4391 - 4111 -الطبعة :الثالثة ،تحقیق :د .مصطفی دیب البغا ،ج  ،4ص ،01
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طبق این روایت جبرئیل بر پیغمبر اکرم نازل شد ،به طوری که حضرت دیگر فرصت نشستن هم پیدا نکردند!
جبرئیل آیه را بر پیغمبر اکرم خواند و دو مرتبه به آسمان رفت.
عزیزان دومرتبه حرف این آقا را مالحظه کنند! او مینویسد :آیه اکمال در روز عرفه نازل شده است .تفسیر جدید
از سه آیه صفحه  3سطر چهارم است.

ا
واقعا تغییر عقیده دادند ،اعالم کنند که از مذهب شیعه خیر
من نمیدانم این افراد به دنبال چه هستند؟ اگر
ندیدهاند و به همین خاطر به اهل سنت پیوستهاند .چنین اعالم کنید تا مردم هم موضع شما را بدانند و لباس
روحانیت را از تن خود درآورید و (مانند وهابیها) چفیه قرمز بر سر کنید تا مردم بدانند که شما چه هستید.
شما نباید به نام شیعه عقاید شیعه را متزلزل کنید ،زیرا نه زیبنده حوزه علمیه است و نه روحانی که عمری در
کنار سفره حضرت ولی عصر ارتزاق کرده است .انسان نباید نمک خورده اینطور نمکدان بشکند ،آن هم به عنوان
یک شیعه روشنفکر!
در سال سیزدهم یا چهاردهم هجرت این روایت از زبان خلیفه دوم مطرح شده است .ما بارها به این روایت
پاسخ دادیم ،اما به قول معروف دروغگو کم حافظه است.
در «صحیح سنن نسائی» که «ناصرالدین ألبانی» آن را تصحیح کرده است ،جلد هفتم صفحه  11حدیث 9110
وارد شده است:
«قال یهودی لعمر لو علینا نزلت هذه اْلیة التخذناه عیدا (الیوم أکملت لکم دینکم)»
مرد یهودی به عمر بن خطاب گفت :اگر آیه (الیوم أکملت لکم دینکم) بر ما نازل شده بود ،ما آن روز را
عید میگرفتیم.
«قال عمر قد علمت الیوم الذی أنزلت فیه»
عمر بن خطاب گفت :بله من هم روز آن را میدانم و هم شب آن را میدانم.
«واللیلة آلتی أنزلت لیلة الجمعة»
و شبی که در آن این آیه نازل شد ،شب جمعه بود.

در روایت قبل گفت که روز جمعه بود که پیغمبر اکرم در عرفه ایستاده بودند ،اما در این روایت شب جمعه وارد
شده است! مشخص کنید که این آیه روز جمعه نازل شد یا شب جمعه نازل شد؟!
«ونحن مع رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بعرفات»
الکتاب :صحیح وضعیف سنن النسائی ،المؤلف :محمد ناصر الدین األلبانی (المتوفی 4101 :هـ) ،مصدر
الکتاب :برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة  -المجانی  -من إنتاج مرکز نور اإلسالم ألبحاث القرآن
والسنة باإلسکندریة ،ج  ،1ص  ،11ح 9110
جالب است که در کتاب «صحیح مسلم» از قول خلیفه دوم وارد شده است:
ُ
َ
ن رسول َّ
اللهِ حین َن َز َل ْت»
«فقال ُعمَ رُ َف َق ْد عَ لِمْ ُت ْالیوْ مَ الذی أ ْن ِز َل ْت فیه وَ َّ
الساعَ َة وَ أی َ
عمر بن خطاب گفت :من میدانم که روز و ساعت و مکانی که این آیه در آن نازل شد چه بود.
ن مع رسول َّ
َ َ َ ََ
ات»
اللهِ ِبعَ ر ََف ٍ
ع وَ َن ْح ُ
«ن َزل ْت لیلة َجمْ ٍ
این آیه در شب عید قربان نازل شد که ما با رسول هللا در عرفات بودیم.
صحیح مسلم ،اسم المؤلف :مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیری النیسابوری ،دار النشر :دار إحیاء
التراث العربی  -بیروت ،تحقیق :محمد فؤاد عبد الباقی ،ج  ،1ص  ،0949ح 9141
َ ََ
ع» یا «لیلة المزدلفة» میگویند« .سیوطی» مینویسد:
عرب شب عید قربان را «لیلة َجمْ ٍ
«لیلة جمع :أی :مزدلفة»
الدیباج علی مسلم ،نویسنده :جالل الدین السیوطی ،جلد ،3 :وفات ،344 :رده :مصادر حدیث سنی –
فقه ،خطی :خیر ،چاپ :األولی ،سال چاپ 4333 - 4143 :م ،ج  ،3ص  ،909ح 1

«محمد بن أدریس شافعی» هم در این مورد مینویسد:
َ َُ
ع هِ ی َلی َل ُة ْالعِ یدِ »
«وَ لیلة ُجمَ ٍ
کتاب األم ،نویسنده :اإلمام الشافعی ،جلد ،4 :وفات ،011 :رده :فقه شافعی ،خطی :خیر ،چاپ :الثانیة،
سال چاپ 4399 - 4119 :م ،ناشر :دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع ،ج  ،4ص  ،031باب العبادة لیلة
العیدین
باالخره چه شد؟! این آیه شب عرفه نازل شده است؟! روز عرفه نازل شده است یا شب عید نازل شده است؟!
تزلزل در عبارت نشانگر این است که واقعیت ندارد و دروغی بیش نیست! ضرب المثلی هست که میگویند:
انسان دروغگو کم حافظه است .ایشان تسلط ندارد که این آیه در چه زمانی نازل شده و قبالا کجا را گفته بود .کار
به جایی رسید که «سفیان ثوری» یکی از علمای بزرگ اهل سنت شک کرده است .در کتاب «صحیح مسلم»
حدیث  9141وارد شده است:
ان َأ ُشک کان یوم ُجمُ عَ ةٍ َأمْ َال یعْ ِنی ْ
(الیوْ مَ َأک َم ْل ُت َلکمْ دِ ی َنکمْ وَ َأ ْتمَ مْ ُ
ت عَ لَیکمْ نِعْ مَ ِتی)»
«قال ُس ْفی ُ
صحیح مسلم ،اسم المؤلف :مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیری النیسابوری ،دار النشر :دار إحیاء
التراث العربی  -بیروت ،تحقیق :محمد فؤاد عبد الباقی ،ج  ،1ص  ،0940ح 9141
این در جایی است که غذا به قدری شور شده که صدای آشپز هم درآمده است .ایشان شک میکند که آیا شب
جمعه بوده است ،روز جمعه بوده است ،شب شنبه بوده است؟!
بعد از هزار و چهارصد سال این شخص ادعا میکند که این آیه در روز عرفه نازل شده است .خدا شما را در دنیا
و آخرت با همین افراد محشور کند! ما بهتر از این نمیتوانیم برایتان دعایی کنیم.

این آقا میگوید" :ما با روایات به جایی (اثبات والیت امیر المومنین) نمیرسیم" ،بنده چند نکته خدمت عزیزان
عرض میکنم .ما حدود سی روایت صحیح ،حسن ،موثق و معتبر از منابع شیعه از ائمه اطهار داریم که به
صراحت فرمودهاند آیه اکمال دین روز هجدهم ذی الحجه روز عید غدیر نازل شده است .مشاهده کنید در کتاب
«کمال الدین» اثر «شیخ صدوق» وارد شده است که امیرالمؤمنین در زمان عثمان در جمع دویست نفره از
اصحاب در مسجد النبی نشسته بودند .هرکدام از صحابه از فضائل و مناقب خود میگویند ،تا جایی که وارد شده
است:
َ
ن مِ َ
ائ َتی َر ُجل»
«وَ فِ ی ْال َح ْل َقةِ أک َثرُ مِ ْ
امیرالمؤمنین در این جمع صحبت نمیفرمود .اصحاب به ایشان عرضه داشتند :یا علی! چرا حرف نمیزنید؟
حضرت شروع به احتجاج کردن فرمود .الزم به ذکر است که احتجاج باالتر از سنت و سیره است .حضرت
امیرالمؤمنین در رابطه با نصب خود میفرماید:
اس ِب َغدِ ی ِر ُخم»
« َفن ََص َب ِنی لِل َّن ِ
حال این شخص ادعا می کند که ما روایتی نداریم که پیغمبر اکرم ،امیرالمؤمنین را نصب کرده باشد! رسول
اکرم ،حضرت علی را پیشنهاد کرد ،اما رأی نیاورد!
طبق ادعای دشمنان این قضیه همانند انتخاباتی است که ما داریم .گاهی اوقات جامعه مدرسین یا مقام معظم
رهبری کسی را پیشنهاد میدهند ،اما رأی نمیآورد .این هم مُ د و پروژه جدیدی است!
این شخص ادعا می کند که ما سه نوع امامت داریم؛ امامت انتصابی ،امامت انتخابی و امامت پیشنهادی .دو
مورد اول باطل است و مورد سوم که من میگویم امامت پیشنهادی درست است!

پیغمبر اکرم (صلی هللا علیه و آله و سلم) امیرالمؤمنین را پیشنهاد کردند ،اما حضرت رأی نیاورد .او ادعا میکند
روایتی هم نداریم که کلمه «نصب» در آن آمده باشد!
بنده نشستم و تمام روایاتی که کلمه «نصب علیا» در آن آمده باشد یا از قول امیرالمؤمنین «نصبنی» آمده بود را
جستجو کردم .شاید بیش از بیست روایت صحیح در کتاب «کافی»« ،کمال الدین»« ،غیبة النعمانی» و دیگر
کتب یافتم که واژه «نصب» در آن آمده است .ائمه اطهار (علیهم السالم) هزار و چهارصد سال قبل واژههایی را
به کار بردند که انسان با این شبهات مبارزه کند.
شبهات منحرفین درون شیعی ،وهابیت یا طرفداران «احمد الحسن» شبهاتی است که انسان احساس میکند
ائمه اطهار هزار و چهارصد سال قبل امروز ما را میدیدند و برای آنکه قضیه روشن شود واژگانی به کار بردهاند
که امروز برایمان کاربردی است.
اس ِب َغدِ ی ِر ُخم»
« َفن ََص َب ِنی لِل َّن ِ
پیغمبر اکرم مرا در غدیر خم منصوب کرد.
تا جایی که حضرت میفرماید:
َ
َّ
َ َ
ن وَ ُ
ن َعا َداه»
االه وَ َعا ِد مَ ْ
ال مَ ْ
«مَ ْ
ن ک ْن ُت مَ وْ ال ُه ف َع ِلی مَ وْ ال ُه الل ُهمَّ وَ ِ
حضرت سپس میفرماید:
ل َّ
الل ُه َت َبا َرک وَ َت َع َ
« َفأَ ْن َز َ
الی ْالیوْ مَ َأکمَ ْل ُت لَکمْ ِدی َنکمْ وَ َأ ْتمَ مْ ُت عَ لَیکمْ نِعْ مَ ِتی وَ ر ِ
َضی ُت َلک ُم ْاإل ِْسالمَ دِ ینا»
حضرت از این واضح تر بیان کنند؟ احتجاج و استدالل و استناد امیرالمؤمنین برای حقانیت خود به آیه سوم
سوره مبارکه مائده است .حضرت بحثهای دیگری در این زمینه دارند و میفرمایند:

َ َ
« َأی َها ال َّناس إن َّ َ
ب لَکمْ ِإمَ امَ کمْ وَ ْال َقائِمَ ِفیکمْ بَعْ ِدی وَ وصیی وَ َخلِی َفتِی»
الل َه أمَ َر ِنی أ ْن أ ْن ِص َ
ُ ِ َّ
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َ
ب َلک ْم ِإمَ امَ ک ْم وَ ْال َقائِمَ فِ یک ْم
شما به دنبال چه چیزی هستید؟ اگر به دنبال حقیقت هستید ،با این تعبیر «أ ْن ِص َ
بَعْ دِ ی وَ وصیی وَ َخ ِلی َف ِتی» باید حقیقت را پیدا کنید.
سند روایت هم صددرصد صحیح است و تمام راویان روایت ثقه هستند .امام باقر (علیه السالم) به این روایت
استناد میکنند .دقت داشته باشید روایت نیست ،بلکه استناد و احتجاج است.
مشاهده کنید امام باقر هزار و چهارصد سال قبل این سه آیه را آورده و به آنها استناد کرده است .حضرت
میفرماید:
« َأمَ َر َّ
الل ُه َع َّز وَ َج َّ
َسولَ ُه ِبوَ َالیةِ َعلِی»
لر ُ
طبق این روایت امیرالمؤم نین منصوب پیغمبر اکرم نیست ،بلکه منصوب خداوند عالم است .پیغمبر اکرم ابالغ
فرموده است:
(یا َأی َها ال َّر ُس ُ
ن َربِّک وَ ِإ ْن َلمْ َت ْف َع ْ
ول بَلِّ ْغ ما ُأ ْن ِز َ
ل َفما ب ََّل ْغ َ
ت ِرسالَ َته)
ل ِإلَیک مِ ْ
ای پیامبر آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است کامالا (به مردم) برسان و اگر نکنی ،رسالت او
را انجام ندادهای.
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و:
َس ُ
(إ َّنما وَ لِیکمُ َّ
ون ال َّزک َ
الص َ
ُ
اة وَ ُهمْ
ون َّ
راکعون)
الل ُه وَ ر ُ
الة وَ ی ْؤ ُت َ
ن ی ِقیمُ َ
ن آمَ ُنوا َّال ِذی َ
ول ُه وَ َّالذِ ی َ
ِ
سرپرست و رهبر شما تنها خدا است ،و پیامبر او ،و آنها که ایمان آوردهاند و نماز را بر پا میدارند و در
حال رکوع زکات میپردازند.
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سپس میفرماید:
« َف َقامَ ِبوَ َالیةِ َع ِلی یوْ مَ َغ ِدی ِر ُخ ٍّم َفنَا َدی َّ
الص َال َة َجامِ عَ ة»
در ادامه میفرماید:
«وَ کانَ ِ
ت ْالوَ َالی ُة آخِ َر ْال َفرَائِض»
آخرین فریضهای که خداوند بر پیغمبر اکرم واجب کرد ،والیت امیرالمؤمنین است.
ل َّ
الل ُه عَ َّز وَ َج َّ
« َفأَ ْن َز َ
ل ْالیوْ مَ َأکمَ ْل ُت لَکمْ ِدی َنکمْ وَ َأ ْتمَ مْ ُت َعلَیکمْ نِعْ مَ تِی»
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،ج ،4
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روایت صددرصد صحیح است« .نجاشی» میگوید که «علی بن ابراهیم» ثقه است« ،ابراهیم بن هاشم»،
«محمد بن ابی عمیر» و «عمر بن محمد بن ابی عمیر» ثقه هستند .تمام راویان این روایت ثقه هستند« .عالمه
مجلسی» در کتاب «مرآة العقول» مینویسد :حدیث «حسن» است .البته قدمای ما وقتی عبارتی از «ابراهیم
بن هاشم» میآمد ،میگفتند« :حسنه» است .گفتنی است در احتجاج حدیث «حسن» و «صحیح» از نظر

اعتبار هیچ فرقی ندارند .فقط در تعارض است که اگر دو روایت با همدیگر متعارض بودند« ،خذ بما رواه
ا
قطعا روایت حسن از درجه اعتبار میافتد و روایت صحیح جایگزین آن
أعدلهما» یا «خذ بما رواه أوثقهما».
میشود .یکی از مرجحات سندیه همین قضیه «أعدلهما» یا «أوثقهما» است.
بازهم در کتاب «تفسیر قمی» که به تعبیر آیت هللا العظمی خوئی تمام راویان این کتاب ثقه هستند ،وارد شده
است:
«آخِ رُ َف ِری َضةٍ َأ ْن َز َل َها َّ
الل ُه ْالوَ َالیة»
آخرین واجبی که خداوند عالم بر پیغمبر اکرم نازل کرد ،والیت علی بن أبی طالب است.
« ُثمَّ َأ ْن َز َ ْ
َ ْ َ
اع ْال َغنَم»
ل «الیوْ مَ أکمَ ل ُت لک ْم دِ ی َنکمْ » ِبک َر ِ
طيب ،ج  ،4ص ،430
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اع ْال َغنَم» منطقهای است که غدیر خم در آنجا واقع شده است .به عنوان مثال شما میگویید که قضیه در
« ِبکرَ ِ
قم اتفاق افتاده است .حال زمانی که قضیه در کهک اتفاق افتاده است .به عنوان مثال راوی گفت که در منطقه
قم چنین اتفاقی افتاده است ،به این معناست که تمام استان قم را فرا میگیرد.
بازهم از «ابو سعید خدری» روایتی در این زمینه نقل شده است« .طبری» شیعی معاصر «کلینی» این روایت را
بیان کرده است« .ابن مردویه» ،عالم س ّنی میگوید :آیه َ
(أکمَ ْل ُت لَکمْ ِدی َنکمْ ) در روز عید غدیر خم نازل شده
است .غیرت «ابوهریره» از این آخوند مزدور و منحرف باالتر بوده است! «ابوهریره» میگوید :زمانی که پیغمبر
اکرم در روز غدیر خم علی بن أبی طالب را نصب کرد ،عمر بن خطاب تبریک گفت؛
«فأنزل هللاْ ( :الیوْ مَ َأکمَ ْل ُت لَکمْ ِدی َنکمْ )»

مناقب علی بن أبی طالب (ع) وما نزل من القرآن فی علی (ع) ،نویسنده :أحمد بن موسی ابن مردویه
األصفهانی ،وفات ،141 :تحقیق :جمعه ورتبه وقدم له :عبد الرزاق محمد حسین حرز الدین ،چاپ :الثانیة،
سال چاپ 4990 - 4101 :ش ،چاپخانه :دار الحدیث ،ناشر :دار الحدیث ،ص  ،094ح 994
بنابراین آقایانی که این بساط را به راه انداختند و این مسائل را مطرح میکنند اگر مرد هستند ،بیایند با ما
مناظره کنند .ما برای مناظره آماده هستیم .من به ایشان پیام دادم و به گوش ایشان هم رسیده است .بنده
ا
واقعا حرف راست
حاضرم در حوزه علمیه اصفهان با حضور اساتید ،طالب و پیروان این آقا با هم بحث کنیم .اگر
میگویید« ،نحن ابناء الدلیل»! اگر ثابت شده حرف بیاساس میزند یا باید دست بردارد و یا اگر دست برندارد
مردم چنین افرادی را سر جای خودشان خواهند نشاند .مردم اجازه نخواهند داد که فردی در لباس سربازی
حضرت ولی عصر به نام روحانی چنین چوب حراج به عقاید شیعه بزند!
ما به اندازه کافی دشمن داریم .وهابیت ،اهل سنت افراطی و «احمد بصریها» را داریم .توقع نداریم که
جانورانی این چنین از حوزههای علمیه برخیزند و عقاید شیعه را اینطور متزلزل کنند.
اگر بیسواد هستی و خبر نداری ،این اطالعات را بگیر .حال اگر در مدارکی که ما میدهیم اشکالی داری« ،نحن
ابناء الدلیل»!
اگر اشکالی ندارید قبول کنید ،اما اگر عناد و لجاجت دارید ،اهل بیت تکلیف ما را با آدم لجوج و معاند روشن
کردهاند و قانون هم این قضیه را روشن کرده است.
این بحثی بود که ما جلسه گذشته آغاز کرده بودیم و ناتمام مانده بود .من خواستم برای تکمیل شدن قضیه این
مطالب را بیان کنم .البته قضیه بسیار عمیقتر از این حرفهاست .شبهاتی که او در کتاب صد صفحهای بیان
کرده است ،خود به هفت -هشت جلسه توضیح نیاز دارد.

ا
واقعا به آن میخندد .حرفی که خلیفه دوم بیش از هزار و چهارصد سال
این شبهات بحثهایی است که انسان
قبل نقل کرده است ،این شخص امروز به عنوان یک روشنفکر تحت عنوان "نگاه جدید به سه آیه والیت
امیرالمؤمنین" همان حرف باطل خلیفه دوم را مطرح میکند.
ا
قطعا جلساتی که از امیرالمؤمنین سخن گفته میشود مورد عنایت ویژه حضرت
اجازه بدهید چند دعا کنیم .زیرا
ولی عصر است .یقین بدانید حضرت ولی عصر به دعاهای شما هم آمین خواهند گفت.
روایتی هست که اهل سنت آن را نقل کردند .یک شاگرد امام صادق و مدافع حضرت در حال احتضار بودند.
علمای بزرگ طائف به عیادت او آمدند .حرفهای زیادی زده شد .مشاهده کردند که به گریه افتاد و به حالت
سجده درآمد .او آنچنان گریه میکرد که اشک چشمش جاری بود و این جمله را تکرار میکرد:
«اللهم انی اسئلک بحق الشیخ علی بن أبی طالب»
اطرافیان نقل میکنند :مشاهده کردیم که ساکت شد و با خود گفتیم که شاید گریه کرده و خسته شده است.
بعد از گذشت چند دقیقه صبر کردیم ،او را حرکت دادیم و مشاهده کردیم که جان به جان آفرین تسلیم کرده
است.
خوشا آنان که با والی علی از زندگی دنیایی خداحافظی میکنند.
خدایا تو را به والی علی سوگند میدهیم ما را در دنیا و آخرت از علی و فرزندانش جدا مکن .خدایا تو را به والی
علی سوگند میدهیم فرج موالی ما حضرت ولی عصر را نزدیک بگردان.
خدایا ما را از یاران خاص ،سربازان فداکار و شهدای رکاب حضرت ولی عصر قرار بده .خدایا انقالب ما را به
انقالب جهانیاش متصل بفرما .خدایا خدمتگزاران به اسالم و قرآن به ویژه مراجع عظام تقلید و مقام معظم
رهبری موفق و مؤید بدار.

خدایا به والی علی سوگند می دهیم خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار .خدایا شر دنیا و آخرت را از ما دور
بگردان .خدایا رفع گرفتاری از جمیع گرفتاران بنما .خدایا به والی علی سوگند میدهیم حوائج همگان به ویژه
حوائج جمع ما را برآورده نما .خدایا دعاهای ما را به اجابت برسان.
هدیه به ارواح پاک انبیاء ،اولیاء ،شهدا ،صدیقین ،صالحین ،باألخص امام راحل صلوات.
والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

