
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 82/10/0932تاریخ: 

 (فداه ارواحنا) ولیعصر حضرت رضایت کسب ما، اصلی تکلیفموضوع:  

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

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

 الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کّنا لنهتدی لوال أن هدانا هللا

گوئیم. میالد آقازاده حضرت علی بن هایش به ویژه نعمت والیت سپاس میخدا را بر تمام نعمت

مندان به اهلبیت عصمت و طهارت، ظم و همه عالقهالحسین را به پیشگاه مقدس موالیمان حضرت بقیة هللا األع

 گوئیم.شما عزیزان به ویژه جوانان و نوجوانان مجلس تبریک می

خدا را به آبروی حضرت علی بن الحسین که از میان هفتاد و دو شهیدی که در کربال بود، تنها شهیدی است که 

ورا از هیچکدام از شهدای کربال حتی قمر بنی دهیم. در زیارت عاشنامشان در زیارت عاشورا آمده سوگند می

 هاشم نامی نیامده است؛

 «السالم علی الحسین و علی علی بن الحسین»

مشهور است آن بزرگوار اشبه الناس به ، نه امام سجاد. حضرت علی اکبر هست« ی بن الحسینعل»مراد از 

 رسول هللا بودند.

آمدند و شد، در خانه امام حسین میبرای حضرت تنگ میاصحاب که پیغمبر اکرم را دیده بودند و دلشان 

 کردند.کردند و سیمای رسول هللا را تداعی میحضرت علی اکبر را تماشا می



دهیم عیدی ما را فرج موفور السرور داریم و خدا را به آبروی این بزرگوار سوگند میما این روز را گرامی می

 بدهد، ان شاءهللا.موالیمان حضرت بقیة هللا األعظم قرار 

و امامت و در رابطه با پاسخگویی به شبهات ما در جلسه گذشته بحثی را به صورت متفرقه در اهمیت والیت 

نکاتی را خدمت عزیزان عرض کردیم. ما خیلی دوست داشتیم ویدئو پروژکتور باشد تا این مباحث قدری زیباتر 

 نشان داده شود.

کنند قاب و جلد این کاال را با زرق و برق آرایش بدهند. گاهی فروشند، تالش میکسانی که امروز کاال می معموالا 

. این به خرید، قیمت ورقی که شکالت در آن قرار گرفته بیشتر از شکالت استاوقات وقتی که شما شکالت می

 بتواند بیشتر مشتری جذب کند. خاطر اینست که

ریزند، برای آن کارخانه بیش از مواد نوشیدنی یا خوراکی می همچنین در بسیاری از موارد قیمت قوطی که در آن

خوراکی است تا بتواند مشتری جذب کند. اگر همان مواد را در یک پالستیک بریزند هیچکسی به آن نگاه 

 کند.نمی

های بسیار شکیل و برای طبقه جوان در یک سری قالب مخصوصاا ما باید تالش کنیم امروزه معارف اهلبیت را 

 شود طرف مقابل جذب شود.ها باعث میبا ارائه بدهیم، زیرا خود این قالبزی

شود بسیار راحت هایی که انجام میبه عنوان مثال با استفاده از پاورپوینت یا ورد یا بعضی از برنامه نویسی

 شود کار را زیباتر جلوه داد.می

خواهید هایتان صوتی تصویری باشد. اگر میبرنامهکنم ان شاءهللا در کارهای تبلیغی تالش کنید بنده توصیه می

 از آن استفاده کنید. حتماا ای بروید و مطلبی بگویید، اگر امکان ویدئو پروژکتور باشد به مسجد یا حسینیه



خواهد بر منبر یا پشت میز ای که بنده دارم این است که گاهی اوقات پنج ساعت مطلبی که انسان میتجربه

 شود.توان در یک ساعت آن را بیان کرد و طرف مقابل هم بهتر متوجه میده از پاورپوینت میبگوید، با استفا

بیند که این خود راه میانبری است. در این شنود و هم متن حدیث را در پرده میمخاطب هم صدای شما را می

 کند.می کنید و طرف مقابل همینطور استفادهصورت شما یک ساعت به اندازه پنج ساعت کار می

 در مکتب اسالم و والیت جایگاه و حقیقت امامت

بنده به عنوان نمونه بحث "اهمیت امامت" که بخشی از آن را در جلسه گذشته گفته بودیم، به این شکل درآوردم. 

 در ماشین این پاورپوینت را درست کردم.رفتم که بنده برای تدریس به تهران می

 .کنددر آن وجود دارد را باز می مورد نظرای که مطالب ینه و فرجام والیت" صفحهبه عنوان مثال در رابطه با "پیش

گوییم در والیت امیرالمؤمنین بحث غدیر یا حدیث منزلت مطرح نیست، بلکه والیت علی بن أبی طالب از ما می

 روز اول خلقت مطرح بوده است.

 :که می فرمایداز سوره مبارکه زخرف  54ل آیه ذی« ابن عساکر»اثر « تاریخ دمشق»در کتاب نمونه به عنوان 

نْ  ْسئ لْ  و   » ْلنا م  ْبِلك   ِمنْ  أ ْرس   «ُرُسِلنا ِمنْ  ق 

 ای پیغمبر از پیامبران گذشته سؤال کن.

خواهند از چه چیزی اند. حضرت میرسول اکرم که بعد از همه پیامبران آمده است و پیامبران همگی از دنیا رفته

گوید که این فرمایش مربوط به معراج است. پیغمبر اکرم در معراج پیامبران را می« عساکرابن »سؤال کنند؟! 

 دید و خطاب آمد که از پیامبران سؤال کن.

 



 «بعثوا ما یعل»

 که هدف از خلقت آنان چه بوده است.

 «طالب یأب بن یعل ةیوال و کتیوال یعل قال بعثوا ما یعل قلت قال»

، (هـ 470: یالمتوف) رکعسا بابن المعروف هللا هبة بن الحسن بن یعل لقاسما أبو: دمشق، المؤلف خیتار

 - هـ 0504: النشر ع، عامیوالتوز والنشر للطباعة رکالف دار: ، الناشریالعمرو غرامة بن عمرو: المحقق

 علی بن أبی طالب و اسمهباب ، 850، ص 58م، ج  0334

رت آدم مبعوث به رسالت شد و اسمش در لیست انبیاء بود، بحث والیت امیرالمؤمنین از همان روز اول که حض

 مطرح بوده است.

یکی از تفاسیر معتبر اهل سنت جلد هشتم « ثعلبی»اثر « الکشف و البیان»این روایت همچنین در کتاب 

 رود.مطرح شده است. اگر شما نیم ساعت توضیح بدهید، تصویر به زیبایی به آنجا می 992صفحه 

انهم »تفسیر خود در مورد آیه جلد بیست و سوم در شخصی سلفی و وهابی است، که « آلوسی»همچنین 

 دارند؛گوید که در روز قیامت همه را نگه میمی «مسئولون

 «مسئولون إنهم( الموقف یف احبسوهم ی)أ وقفوهم»

 کنند؟شود که از چه سؤال میدر اینجا سؤال مطرح می

 

 



 رمک یعل ةیوال أجله ومن هللا إال إله ال کذل ورأس واألعمال عقائدال عن السؤال أن األقوال هذه یوأول»

 «وجهه یتعال هللا

در مورد والیت علی بن أبی طالب )علیه السالم( سؤال  هاآناز عقاید و اعمال و از اجل  فردای قیامت

 شود.پرسیده می

 نیالد شهاب الفضل یأب مةالعال :المؤلف اسم ،یالمثان والسبع میالعظ القرآن ریتفس یف یالمعان روح

، باب 21، ص 89روت، ج یب – یالعرب التراث اءیإح دار: النشر دار ،یالبغداد یاأللوس محمود دیالس

 مسؤولون إنهم وقفوهم (85): الصافات

فردای قیامت از والیت علی بن أبی طالب از همگی خواهند پرسید. هنگامی که انبیاء آمدند یکی از مسائلی که 

 انشان مطرح کردند، آمدن رسول اکرم و قضیه علی بن أبی طالب است.برای پیرو

گوید: من دیدم که در می« ابن حجر»کتابی که علیه شیعه نوشته شده است، « الصواعق المحرقه»در کتاب 

 شیعه نشوند. هاآنشوند. من این کتاب را نوشتم تا شیعه می ،تعدادی از جواناناطراف مکه 

بسیاری از روایاتی که دیگر علما نیاورده بودند را ایشان آورده  ،ر خدا خواهد! برعکسعدو شود سبب خیر اگ

 نویسد:کند و مییکی از صحابی پیغمبر اکرم روایتی نقل می« ابو سعید خدری»ایشان از است. 

 «تیالب وأهل یعل ةیوال عن یأ مسؤولون( إنهم )وقفوهم یتعال قوله یف»

 یعل بن محمد بن أحمد العباس أبو :المؤلف اسم والزندقة، والضالل رفضال أهل یعل المحرقة الصواعق

 عبد: قیتحق ،یاألول: الطبعة ،م 0337 - هـ 0507 - لبنان - الرسالة مؤسسة: النشر دار ،یثمیاله حجر ابن

 همیف الواردة اتیاآل یف األول ، الفصل597، ص 8الخراط، ج  محمد املک - کیالتر هللا عبد بن الرحمن



والیت این قضیه فرقی نمی کند، یعه، سنی، وهابی، نصاری، اتباع حضرت ابراهیم، اتباع حضرت نوح و دیگران ش

شوخی بردار نیست و این مطلب هم در کتب شیعیان نیست. این قضیه هم . قرآن کریم از آنها سؤال خواهد شد

 دهیم.در کتب شیعه هم وارد شده است، اما ما زیاد روی کتب شیعه مانور نمی

وارد شده  02جلد دوم صفحه « کافی»به عنوان مثال در موضوع "جایگاه والیت در عالم تشریع" در کتاب شریف 

 است:

مُ  یُبنِ » ل   اْْلِْسال  ْمس   یع  ل   خ  ةِ  یع  ال  ْومِ  و   اةِ کالزَّ  و   الصَّ ج   و   الصَّ ال   و   اْلح  اک ء  یِبش   ن اد  ی ل مْ  و   ةِ یاْلو   یُنودِ  م 

ال    «ةیِباْلو 

ها به مباحث فقه و اصول چسبیدیم و والیت را در حاشیه قرار دادیم. امام باقر )علیه متأسفانه ما امروزه در حوزه

 فرماید:السالم( می

ذ  » أ خ  ر   و   ِبأ ْرب ع   النَّاُس  ف  ِذهِ  واکت  ال   یْعنِ ی ه   «ةیاْلو 

 ترک کردند.مردم همگی به سراغ نماز و زکات و روزه و حج رفتند و والیت را 

، 8محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 9، ح 02ص 

خواهم در این زمینه بسیار زیاد بحث کنم، زیرا ما در جلسه گذشته هم مقداری در این زمینه توضیح من نمی

 فرماید:دادیم. امام باقر می

ال  » لُ  ةُ یاْلو  ا أ ْفض  اُحُهنَّ  أِل نَّه   « ِمْفت 

 والیت افضل است، زیرا کلید سایر اعمال است.



الِ  و  » لِ  ُهو   یاْلو  ل   لُ یالدَّ  «ِهنیع 

، 8محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 4، ح 02ص 

نید. در کتب متعدد اهل سنت وارد شده است که پیغمبر شما نمازی که پیغمبر اکرم خوانده است را مشاهده ک

بسم هللا الرحمن »گفتند، نه دست به سینه گذاشتند، نه  «آمین»پیغمبر اکرم نه  خواندند.اکرم چطور نماز می

 نه سالم را مقدم بر تشهد کردند.را ترک کردند،  «الرحیم

ا آوردند مشاهده کنید و ببینید عین نمازی است که در روایاتی که اهل سنت در کتب خودشان نماز پیغمبر اکرم ر

 خوانیم و از امام صادق و امام باقر )علیهم السالم( به ما رسیده است.ما می

فهمید که والیت چه یشوید مدانید. زمانی که وارد قبر میامام صادق فرمودند: قدر والیت را شما اآلن نمی

 ارزشی داشته است.

آن زمان  هاآنبینند تمام اعمالشان هدر است. شوند، میبول ندارند زمانی که وارد قبر میآقایانی که والیت را ق

گیرند، اما فهمند که نمازشان باطل بوده و طبق نماز پیغمبر اکرم نبوده است. اهل سنت از اول صبح روزه میمی

 کنند.بیست دقیقه قبل از اذان شرعی افطار می

برایشان مهم نیست، اما زمانی که وارد قبر و عالم برزخ هم ت کنیم و اآلن شماتاین افراد را  خواهیمینمما 

 کنند.روند و طواف نساء را ترک میبینند که همه چیز بهم ریخته است. اهل سنت همچنین به حج میشدند می

کردند را انجام هیچ کاری نماند جز اینکه تالش کردند خالف هرآنچه علی بن أبی طالب فرمودند و به آن عمل می

کنند اگر دو روایت متعارض از شما به ما رسید، ها این بوده است! افرادی از امام سؤال میدهند. تمام هدف

 وظیفه ما چیست؟ حضرت فرمودند:



ا» ال ف   ِبم  ة   خ  امَّ ِإنَّ  اْلع  اد هِ یفِ  ف  ش   «الرَّ

 آنچه مخالف فتوای اهل سنت است به آن عمل کنید.

، 6، ج یالموسو حسن خرسان،: مصحح/  محقق ،الحسن بن محمد ،یطوس: سندهیون ام،کاألح بیتهذ

 48، ح 918ص 

حضرت در مورد دلیل این دستور فرمودند: بنی امیه تالش کردند هر روایتی امیرالمؤمنین داشت، روایتی ضد آن 

 فرمایشی داشتند. هاآنرا ساختند. ائمه اطهار هم گاهی از روی تقیه طبق نظر 

 )ارواحنا فداه( اصلی ما، کسب رضایت حضرت ولیعصرتکلیف 

کار « هارون الرشید»را شنیدید. ایشان شخصی شیعه بود که در تشکیالت « علی بن یقطین»همه شما ماجرای 

 شیعه است و تابع امام کاظم است.« علی بن یقطین»خبر دادند که « هارون»کرد. به می

ای از طرف امام کاظم به او ارت خانه برود که مشاهده کرد نامهخواست برای کار به وزمی« علی بن یقطین»

ین تعجب کرد که این نظر معصوم اوامروز همانند اهل سنت وضو بگیر. . در نامه نوشته شده بود که هرسید

 هستم و امام کاظم امام من است. من باید تابع باشم. نیست و با خود گفت که من مأمور

با تعدادی از صحابه خدمت امام صادق بودیم. در این حال پیرزنی آمد و از امام روزی کند که نقل می« ابوبصیر»

 زند.امام صادق به اصحاب فرمود: دقت کنید که این پیرزن چطور حرف میصادق سؤالی پرسید. 

از شما پیرزن آمد و گفت: یابن رسول هللا! من به دکتر رفتم و او به من دستور داده است تا شراب بخورم. آمدم 

خورم، اما شب اول قبر هنگامی که از من سؤال کردند چرا سؤال کنم که اگر به من دستور دادید شراب می

 گویم امام زمانم دستور داده بود.شراب خوردی می



خورم، اما اگر فردای قیامت پرسید که چرا شراب نخوردی و اگر به من فرمودید شراب نخور شراب نمی و

 یم که امام زمانم به من دستور داده بود!گوخودکشی کردی می

دهیم ببینیم رضایت حضرت ولی عصر در آن هست یا خیر. این هنر است که در تمام کارهایی که انجام می

 فردای قیامت زمانی که از ما سؤال کردند چرا این کار را کردی، جوابی برای گفتن داشته باشیم.

ی خالف مرتکب شویم. ما به خاطر لباس و شغلمان بسیاری از کارهای گناه ما این نیست که دزدی کنیم و کارها

به نه به خاطر خدا بلکه رود و اگر با این لباس دزدی کنیم آبرویمان میتوانیم انجام بدهیم. خالف را هم نمی

 شویم.مرتکب دزدی نمیخاطر ترس از آبرو هم 

ه بسا فردای قیامت از ده گناه کبیره بیشتر در مقابل در میان ما یک سری گناهانی است که ممکن است چ

 باشد. من که موظف هستم امروز درس بخوانم، اما در درس خواندن کوتاه آمدم برای من گناه کبیره است.

اگر در درس خواندن کوتاه آمدم، باید سریع توبه و استغفار کنم و تصمیم بگیرم دیگر درس خواندن را ترک 

خواهد که بدون از من می ام. امام زمان امروزکب گناه شدهدرس استاد آمدم مرت نکنم. اگر مطالعه نکرده پای

 مطالعه وارد کالس نشوم.

اگر با دوست و رفیقم مشغول دیدن فیلم و خنده و شوخی بودم و فرصت نکردم مطالعه کنم و فردای قیامت از 

 خواست؟!را از من می توانید بگویید امام زمان اینما سؤال کردند چرا مطالعه نکردید، می

کنید، مرتکب ای که اآلن به عهده شماست کوتاهی شما در وظیفه جلسه گذشته هم گفتم که اگر امروزبنده در 

 ریزید.بر سینه خود مطالب را می دائماا شما در حال بارگیری و افزودن علم هستید و  اید. امروزگناه شده



فردا در روستایی سخنرانی کنید، اآلن کوتاه بیایید،  یده است. اگرهنوز زمان باردهی شما و چیدن میوه شما نرس

اگر  نشینند وهای شما میشگاه پای صحبتبسیاری از افراد اعم از معلم و دبیر و دانشگاه دیده و استاد دان

 فهمند.روایتی را غلط معنا کردید، مردم می

 م.ندم و آن را اشتباه معنا کرددم، روایتی را خواکرد که به یکی از روستاهای گلپایگان رفته بوشخصی نقل می

پیرمردی بلند شد و گفت: خدایا پیغمبر اکرم این روایت را چنین نفرموده و نظر امام صادق هم این چنین نبوده 

 م.از خجالت آب شد را به هم زد و مناین پیرمرد تمام بساط ما  گوید و گناه ما چیست!است. شیخ اینطور می

خواهم نامی از آن ببرم از دانشکده علوم ها که نمییکی از استانسیاسی ین نهاد رهبری و عقیدتی روزی مسئول

ما امسال  پرسیدم، گفتند: هاآنبسیار ناراحت بودند و وقتی علت ناراحتی را از  هاآنپزشکی نزد من آمده بودند. 

بردیم. او بسیار طلبه نورانی و خوش صحبت ه رمضان از قم یک روحانی را برای تبلیغ به خوابگاه دانشجویان ما

بود. ما از ایشان خواستیم یک جلسه پرسش و پاسخ در آمفی تئاتر دانشگاه تشکیل بدهیم تا اگر دانشجویان و 

 اساتید سؤاالت و شبهاتی دارند جواب دهند.

گفت: ما تبلیغات کردیم الزم به ذکر است که استان مذکور جزو مناطق تلفیقی شیعه و سنی بود. ایشان در ادامه 

 و زمانی که روز مذکور فرارسید، دانشجویان در جلسه حضور پیدا کردند و طلبه مذکور باالی سن رفت.

این طلبه همچنین چندین تن از دانشجویانی که تفکرات سلفی و وهابی دارند در صف اول جلسه قرار گرفتند. 

صف اول یکی از دانشجویان سلفی سؤالی پرسید و  های خود را بپرسند. درحاضر شد تا دانشجویان سؤال

 ای را مطرح کرد.شبهه

طلبه در جواب گفت: ما در قم کالس داشتیم. استاد ما این شبهه را مطرح کرد و جواب آن را هم برای ما گفت، 

ت ما بسیار خجالراموش کردم آن را با خود بیاورم. اما من این جواب را در دفتری نوشتم که متأسفانه ف



همین شبهه را هم مطرح کرد و استاد ما  اتفاقاا کشیدیم و زمانی که نفر دوم سؤال دوم را پرسید، طلبه گفت: 

 جواب آن را هم داد، اما متأسفانه دفترم در قم مانده است.

برویم. ما به این طلبه کاغذی دادیم و در آن فرو خواستیم زمین دهان باز کند و ما در آن ایشان گفت: ما می

هایی که آماده کردید و در ذهنتان هست را مطرح کنید و مباحث پاسخ به خودتان بحث فعالا نوشتیم که شما 

 سؤاالت را تعطیل کنید.

طعنه  بودندبا مباحث این طلبه آبرو و حیثیت ما در دانشگاه رفت و دانشجویانی که ضد نظام و ضد شیعه 

 دید نتوانست جواب ما را بدهد.گفتند: روحانی که از قم آورده بوزدند و میمی

بگویند که قزوینی بلد نبوده است، اما ببینید چقدر بد و زشت است! بحث این نیست که من مشکل دارم و 

 شود.گویند که شیعه جواب ندارد و کوتاهی من به حساب مذهب نوشته میمی

به چه درد ما خواهد خورد؟ منطق در و دروس را یاد بگیرید. ادبیات در آینده  مباحثبنابراین تالش کنید این 

آینده به چه درد ما خواهد خورد؟ اگر فردا بخواهید یک منبری یا مبلغ خوبی باشید، مباحث مقدماتی شما در 

 کند.آنجا نقش اساسی بازی می

ه خوانید که از نظر اعراب آن را غلط خواندید، اگر در پای صحبت شما ده نفر انسان فهمیدوقتی یک روایت می

 تواند اعراب یک روایت را صحیح بخواند.گویند که این شخص سواد ندارد و نمیباشند می

سواد است. گویند که این شخص بیکنند و میدر این صورت اگر طال هم از دهانتان ببارد به این طال توجه نمی

 قطعاا اید کالمتان داشته باشد را کنند یا آن تأثیرگذاری که باگر یک آیه را اشتباه بخوانید بالفاصله اعتراض می

 ندارد.



ها و اهل سنت مناظره کنید. بهترین دلیل و برهان هم اقامه خواهید با معاندین، سلفیزمانی که می مخصوصاا 

کنند و با اندازند و مسخره میکنید اگر در یک مورد یک آیه یا روایت را اشتباه خوانده باشید شما را دست می

 کنند.را خلع سالح می همین هو کردن شما

کنم آنچه برای ما موظف است و باید آن را انجام بدهیم همین تکلیف ماست و امام زمان بنابراین من توصیه می

 خواهند.همین را از ما می

البته من خدمت دوستان بگویم که درس خواندن، مباحثه کردن، مطالعه کردن و چیدن مطالب در ذهن در کنار 

 سته کار است و مغز کار چیز دیگری است.همدیگر همگی پو

های علمی ما را اء دیگران شویم اندوختهگناه و غیبت و دروغ و افترا و ایذاگر ما تقوا نداشته باشیم و مرتکب 

 کند.آلوده می

ُقوا ل مُ ی و   اللَّه   )اتَّ  (اللَّه مُ کع 

 .دهدیم میتعل شما به خداوند و دیزیپره به خدا از

 828: آیه (8سوره بقره )

ُقواهمین درس و بحث نیست، اما اگر همین درس و بحث هم باشد زمانی که این تنها  (  )اتَّ ای نباشد فایدهاللَّه 

ُقواندارد. اگر  ( )اتَّ  شوید.نباشد شما درس و مباحثه را خوب متوجه نمی اللَّه 

فرمایند: "تمام مورد آثارشان میکنم حضرت امام خمینی در بیش از دویست به دوستان توصیه می معموالا من 

 بزرگانی که به مقامات عالیه رسیدند، اهل تهجد و نماز شب بودند."

گفتند. درس اخالق ایشان ها در مدرسه حقانی درس اخالق میقبل از انقالب پنجشنبه« شهید قدوسی»مرحوم 

 ش چنین گریه بگیرد.کنم هیچ مداحی از مخاطبینگرفت که من گمان نمیبه قدری گریه از طالب می



کرد به طوری صدای گریه طالب تمام فضای مسجد را پر می بعضاا سوزاند. گفت و طالب را هم میاو با سوز می

 شدیم.را متوجه نمی« شهید قدوسی»های که ما از پشت بلندگو هم صحبت

اما نماز شب نخواند را من ای که در وقت نماز شب بیدار باشد، ای گفتند و فرمودند: "طلبهایشان روزی جمله

 دانم. او ظالم است و از عدالت بیرون است!"عادل نمی

مرحوم »یکی از شرایط موفقیت ما این است که نیم ساعت قبل از اذان صبح به راز و نیاز با خداوند بپردازیم. 

خداوند به فرمایند: نیم ساعت قبل از اذان صبح وقت اختصاصی و خصوصی خداوند است. می« صاحب جواهر

 دهد آن لحظه بیدار باشد.هرکسی توفیق نمی

با مقام معظم رهبری دیدار عمومی دارید که پنج هزار نفر در آن جلسه حضور به عنوان مثال شما یک مرتبه 

 کنید.روید و دو به دو با ایشان صحبت میدارند، اما یک مرتبه خصوصی به دیدار ایشان می

ساعت قبل از اذان صبح وقت اختصاصی است و هرکسی توفیق مناجات در فرماید: یک می« صاحب جواهر»

 کند. اگر توفیق پیدا کردید رمز استمرار توفیق شکرگذاری است.این زمان را پیدا نمی

نَّکمأل  زِ  ْرُتمْ کش   )ل ِئنْ   (ید 

 افزود. خواهم شما بر( را خود نعمت) دینک یگزار رکش اگر

 7(: آیه 05سوره ابراهیم )

توکل بر خدای عالم چنین است که اگر ما بخواهیم به تالش و سعی خودمان خاطرجمع باشیم، ره به جایی بحث 

 فرماید:می ط بر اجنه و نشستن روی ابر و...بریم. مشاهده کنید حضرت سلیمان با تمام تشکیالت و تسلنمی

 



ْضلِ  ِمنْ  )هذا ب   ف   (یر 

 .است من پروردگار فضل از نیا

 51آیه  (:87سوره نمل )

 گوید:با آن همه ثروت می« قارون»در برابر ایشان 

ل ُتهُ یُأوتِ  )ِإنَّما  (یِعْندِ  ِعْلم   یع 

 .امآورده دست به است من نزد هک یدانش لهیوس به را ثروت نیا

 72(: آیه 82سوره قصص )

دست مقام را به گوید من با علم خودم این اموال و ثروت و می« قارون»فرق موحد و غیرموحد این است که 

ْضلِ  ِمنْ  )هذافرماید این از فضل خدای من است. مقداری دقت کنید نتیجه آوردم، اما حضرت سلیمان می  ف 

ب   ل ُتهُ یُأوتِ  )ِإنَّماو نتیجه  (یر   شد!؟ چه (یِعْندِ  ِعْلم   یع 

ی نداریم، زیرا آن توسل به اهلبیت را فراموش نکنید. ما جز اینکه اهلبیت دست ما را بگیرند هیچ راه گریز

توانیم حتی نفس بکشیم. بزرگواران واسطه فیض هستند. اگر عنایت حضرت ولی عصر نباشد، من و شما نمی

 عقیده باطل است. قطعاا اگر غیر از این عقیده دارید، 

و استاد آیت هللا « کفایه»صاحب کتاب « آخوند خراسانی»شاگرد  ؛یکی از مراجع بزرگ شیعه« مرحوم کمپانی»

دارد، در بحث بیع فضولی و والیت ائمه « شیخ انصاری»اثر « مکاسب»ای که بر کتاب در حاشیه العظمی خوئی؛

 فرماید:رسد میاطهار وقتی به والیت می

 



 «التشریعیة و التکوینیة األمور جمیع علی الباطنیة السلطنة و المعنویة الوالیة لهم»

 تمام امور تکوین و تشریع دارند. ائمه اطهار والیت کلی و سلطنت تمام عیار بر

 997 ح ،973 ص ،8 ج کمپانی، حسین محمد اصفهانی،: نویسنده المکاسب، کتاب حاشیة

مرحوم آیت هللا العظمی خوئی )رضوان هم همین تعبیر را دارند. « مرحوم نائینی»و « مرحوم آقا ضیاء عراقی»

 فرماید:هللا تعالی علیه( می

 وبهم االيجاد في واسطة لكونهم االخبار من يظهر كما باجمعهم المخلوق على واليتهم في الشبهة »

 وهم وجودهم وبهم الجلهم خلقوا وانما كلهم الناس خلق لما لوالهم إذ الخلق، في السبب هم و الوجود،

 «الخالق  لمادون التكوينية الوالية لهم بل افاضة، في الواسطة

 الخوئي الموسوي القاسم أبو السيد الحاج العظمى هللا آية كبراال االستاذ بحث تقرير من الفقاهة مصباح

م، 0345 ه 0975 النجف الحيدرية التبريزي، المطبعة التوحيدي علي محمد الميرزا لمؤلفه افاضاته دامت

  96، ص 6ج

متی از دانستند یا خیر و آیا کراما باید به این موارد مقدای دقت کنیم. اگر شک کنیم که امام معصوم غیب می

از معارف اهلبیت  اصالا های کوچه و بازاری است. این موارد حرف کسی است که حرف ،ایشان صادر شد یا خیر

 خبر ندارد.

را به جای آنکه به امور مباح یا غیر مباح بگذرانید، های بنده این است که اوقات تعطیلی بنابراین یکی از توصیه

در مورد جایگاه و مقام ائمه اطهار )علیهم السالم( فرا « کافی»تاب دو روایت از کتالش کنید هر هفته یک یا 

 بگیرید.



بسیار مفصل « مرحوم صفار»اثر « بصائر الدرجات»و ترجمه آن در همه جا وجود دارد. کتاب « کافی»کتاب 

 ست.که در رابطه با مقام و جایگاه ائمه اطهار غوغا کرده ا« مرحوم خزاز»اثر « کفایة األثر»است، کتاب 

هرهفته یک روایت فرا بگیرید. اگر این کار را تکرار کنید در طول « الحجة»باب « کافی»توانید از کتاب شما می

 اید.سال پنجاه روایت در مورد ائمه اطهار خوانده

ای تبدیل خواهد شد تا زمانی که خواستید در جایی این روایات را در دفتری جمع کنید که برای شما به سرمایه

خودتان را به ادله برهان در رابطه با جایگاه و مقام ائمه اطهار )علیهم  یاا ثانرانی کنید به دردتان بخورد. سخن

 کنید.السالم( مسلح می

که وارد حوزه  0956یا  0954سال را ضروری دانستم که خدمت عزیزان عرض کنم. بنده این نکات  در هر صورت

ای استادی داشتیم. اساتید خیلی اثر دارند و گاهی یک استاد جمله از روزهای اول معموالا علمیه قزوین شدم 

 کند.گوید که در روح انسان طوفان ایجاد میمی

خوانم. وقتی که من زیارت عاشورا یکی از اساتید ما به من گفت: من چهل سال است زیارت عاشورا می

 خوانم و آن جمله این است:خوانم، تنها به عشق یک جمله میمی

لْ  لّلُهمَّ ا  » ْحیا اْجع  ْحیا یم  د   م  مَّ د   آلِ  و   ُمح  مَّ مات و   ُمح  مات   یم  د   م  مَّ د   آلِ  و   ُمح  مَّ  «ُمح 

انتظار دارم در این چهل سال شاید یک روز این دعای من به اجابت رسیده باشد که خداوند محیا و ممات مرا 

گفت و قرار بدهد. استاد ما این مطالب را میهمانند محیا و ممات اهلبیت عصمت و طهارت )علیهم السالم( 

 شد.اشک همینطور همانند ابر بهار از چشمش سرازیر می



خدمت حضرت ولی عصر « حاج علی بغدادی»کند. در تشرف گاهی اوقات یک جمله استاد انسان را منقلب می

شب، نماز شب. چرا زیارت خوانید! نماز شب، نماز چرا نماز شب نمیشده است که حضرت به او فرمودند:  نقل

 خوانید! جامعه، جامعه، جامعه.خوانید! عاشورا، عاشورا، عاشورا. چرا زیارت جامعه کبیره نمیعاشورا نمی

دهد. حال ها و مباحث ما نورانیت میآورد و به درساین سه عمل مثلث مقدسی است که ما را به پرواز درمی

بودیم را به خواندن زیارت جامعه کبیره و زیارت عاشورا  مشغولکه همان زمانی تصور کنیم که  در ذهنمان اگر

 ، به نظر بنده تصورات شیطانی است.بهتر بود مپرداختیمطالعه می

بنده خودم از پانزده سالگی بر خودم واجب کردم که این سه توصیه حضرت ولی عصر )عجل هللا تعالی فرجه 

 الشریف( را در زندگی خود ترک نکنم.

م. بسیاری از دوستان ما که یدرسه حجتیه، مدرسه فیضیه، مدرسه دارالشفاء و مدرسه بیت النور بودما در م

معلوم نیست به برد نود درصدشان ها سر درس خوابمان میخیلی هم مقید بودند اگر نماز شب بخوانیم صبح

 اند یا خیر.جایی رسیده

از ایشان پرسیدم که شما در درس چه کسی شرکت  های ما به منزل ما آمده بود. منروزی یکی از هم حجره

کند: گفت: اصول کنید؟ ایشان یکی از مراجع را نام برد. من از ایشان پرسیدم که او چه درسی تدریس میمی

 کند.تدریس می

دانم، اما دیروز بحث عملیه است؟ او گفت: من نمی من از ایشان پرسیدم: جلد اول کفایه الفاظ است یا اصول

دانم که این مباحث مربوط به الفاظ است یا مربوط به اصول گفت. من نمیو اکثر ارتباطی و استداللی را میاقل 

 عامه است. 



رود. وقتی ام سر میکنند و حوصلههایم سروصدا میخواهم در منزل درس بخوانم بچهوقتی که میایشان گفت: 

خوابم و ای میکند. اکثر اوقات در گوشهتاد صحبت میروم همگی ساکت هستند و تنها اسکه به درس آقایان می

 کنم.ها در درس شرکت میتنها برای خالصی از دست بچه

شوم. خوانم صبح درس را متوجه نمیگفت: اگر نماز شب بهمین بزرگواری که با ما بود بسیار مقید بود و می

شود فهم و ذهن ما باز شود و یریم، باعث میگهمین نیروهایی که ما از معنویت میدقت داشته باشیم بنابراین 

 کنیم.مطالب در ذهن ما بماند. در این صورت ما از ده دقیقه مطالعه بیش از یک ساعت استفاده علمی می

بنابراین ما باید دو بال علم و تقوا داشته باشیم. توکل به خدا و توسل به اهلبیت )علیهم السالم( باید دوشادوش 

 موفق نخواهیم شد. قطعاا از این باشد،  ما باشد. اگر غیر

خواهیم چکاره شویم. ما این را از همین ابتدا معین هایی که داریم ببینیم میدوستان عزیز تالش کنیم در برنامه

 کنیم و با اساتید و مدیران مشورت کنیم.

وب عمل کنیم. ما باید از از االن در این سمت و سو پایه ریزی کنیم و در این چارچخواهیم مفسر باشیم اگر می

 های فرعی قرار نگیریم.رسد بیفتیم و در خاکی و راهابتدا در اتوبانی که آخر آن به مفسر می

مبلغ شوید ببینید راهکارهای رسیدن به یک مبلغ نمونه چیست و از االن برنامه ریزی کنید. اگر از  خواهیداگر می

بینید بخشی از عمرتان را در یک حوزه تلف کردید، پشیمان که می رسدزمانی می قطعاا اآلن برنامه ریزی نکنید 

 کنید.شوید و مسیر عوض میمی

خواهید مسیر را عوض کنید، باید این مسیر را دومرتبه اگر شما در اتوبانی چند هزار کیلومتر رفتید و حال می

 برگردید و از صفر شروع کنید.



های والیت کار کنید باید از خواهید در حوزهاصولی شوید، اگر میخواهید خواهید فقیه شوید، اگر میاگر می

 ای است.همین اآلن مشخص کنید. ببینید استعداد و عالقه شما در چه زمینه

پرسند که ما گویم که ما چکار کنیم در این فاز بیفتیم. بعضی از دوستان از من میمن به بعضی از دوستان می

 شوید!خواهید مثل من باشید، هیچ چیزی نمیگویم: اگر میمن می چکار کنیم که مثل شما باشیم؟

به او گفت: من خیلی دوست دارم همانند تو باشم. پدرش گفت: در این صورت هیچ « ابو علی سینا»پسر 

خواهی همانند من شدم. اگر تو می« ابو علی سینا»خواستم همانند امام صادق شدم و نخواهی شد. من می

 رسی!!نمی شوی به هیچ جا

تر باشد، تالش ما هم متناسب بنابراین تالش کنیم اهداف بسیار باالیی در نظر بگیریم. هدف هرچه باالتر و مهم

 با آن خواهد شد.

روزی رسول گرامی اسالم به بیابان رفته بودند و در جایی گیر کردند و به اجبار مهمان مرد عرب شدند. این مرد 

پیغمبر گرامی اسالم پذیرایی مفصلی کرد.  داشت، همان را قربانی کرد و از رسولچیزی جز دو بز یا گوسفند ن

 اکرم به او فرمود: وقتی به مدینه آمدی نزد ما بیا تا جبران کنیم. 

گفت: یا عرب خواهی؟ مرد مرد عرب به مدینه خدمت رسول گرامی اسالم آمد. حضرت به او فرمود: چه می

زمانی که او رفت، چه خواست پیغمبر اکرم به او داد. رسول هللا ده شتر، چهل گوسفند و پنجاه گاو بدهید. او هر

پیغمبر اکرم فرمود: ای کاش این مرد عرب به اندازه آن پیرزن بنی اسرائیل همت داشت. اصحاب پرسیدند: یا 

 رسول هللا قضیه پیرزن چیست؟



خواست قبر حضرت یوسف را پیدا کند، فراوان جستجو کرد و به حضرت خبر میحضرت فرمود: حضرت موسی 

دادند که یک پیرزن صد و بیست ساله خبر دارد. پیرزن را آوردند و حضرت موسی از او پرسید: آیا تو از مکان 

 قبر حضرت یوسف خبر داری؟ پیرزن گفت: بله.

گفت: خیر. وقتی که حضرت موسی علت را از او کنی؟ پیرزن حضرت موسی از او پرسید: آیا راهنمایی می

 پرسید، پیرزن گفت: راهنمایی من هزینه دارد. حضرت موسی پرسید: هزینه راهنمایی تو چیست؟

پیرزن گفت: من سه حاجت دارم؛ اگر حاجات مرا برآورده کردی من قبر حضرت یوسف را به تو نشان خواهم 

 نخواهم کرد. داد و اگر حاجات مرا برآورده نکردی همکاری

تقاضا دارم مرا حضرت موسی پرسید: حاجت اول تو چیست؟ پیرزن گفت: من صد و بیست سال زندگی کردم. 

 به یک دختر جوان تبدیل کنی. حضرت موسی از خداوند خواست و حاجت اول او برآورده شد.

مسر پیغمبر اکرم اوری و من هحضرت موسی پرسید: حاجت دوم تو چیست؟ زن گفت: مرا به عقد خودت دربی

حضرت موسی درخواست دوم پیرزن را هم اجابت کرد و او را به عقد خود درآورد، سپس پرسید: حاجت شوم. 

 سوم تو چیست؟ پیرزن گفت: حاجت سوم من این است که در بهشت هم همسر تو باشم.

مبر اکرم را به دست زنان زیادی با پیغمبر اکرم بودند، اما غیر از حضرت خدیجه هیچکسی نتوانست دل پیغ

 بیاورد. رسول هللا فرمودند: ای کاش این مرد عرب هم همت آن پیرزن را داشت.

های ما باالتر باشد، به همان اندازه موفق خواهیم بود و به همان اندازه تالش دوستان عزیز هرچقدر همت

 د.های ما هم به همان اندازه خواهد بوخواهیم کرد. اگر همت پایین باشد، تالش



خواهید در آینده چکاره شوید. احتیاج بنابراین دوستان عزیز تالش کنید از اآلن اهدافتان را مشخص کنید که می

است با مدیر، استاد و افراد دیگر مشورت کنید. نکته مهم این است که ببینید به چه چیزی عالقه دارید و در چه 

 ورزید.ای عشق میزمینه

مسئول بعثه مقام معظم رهبری که در حال حاضر مسئول دبیرخانه « نواب»بنده روزی خدمت جناب آقای 

ها و مناظرات شما به ما حسن ظن داشتند و گفتند: تأثیراتی که بحثایشان  .، بودیمشورای عالی مدیریت است

در زمان « ری شهری»از تأثیر کارشناسانی که حاج آقای آیید دارد، با وهابیت در طول این چند روز که به مکه می

 باالتر و بیشتر از آن انبوه جمعیت است. آوردندمیمسؤلیتشان 

هزار طلبه و پنج هزار استاد است،  اید در قم که نزدیک به هشتادایشان سپس گفتند: آیا تا به حال فکر کرده

 چطور شده است این توفیق را به شما دادند؟ من گفتم:

ْضلِ  ِمنْ  )هذا ب   ف   (یر 

 و:

ْض  )ِإنَّ  نْ  هِ یْؤتِ ی اللَّهِ  دِ یبِ  ل  اْلف   شاء(ی م 

 هر به و خداست، دست به( هکبل ست،ین یسک انحصار در منطق، و عقل و نبوت موهبت و) فضل:" بگو

 .دهدیم( بداند، ستهیشا و) بخواهد سک

 79(: آیه 9سوره آل عمران )

در اینجا شرط است.  غیر از این چیز دیگری نیست. البته تفضل دست خداست، اما آن عشق و عالقه هم

تواند با توسل به اهلبیت در جلسات روضه و عزاداری بگیرد بسیار مهم است و ما باید ارتباطاتی که انسان می

 را در نظر داشته باشیم. هاآن



دانم ما روزی خدمت آیت هللا وحید خراسانی بودیم. ایشان از روی لطفی که داشتند، به من فرمودند: من نمی

درتان بود، شیر حالل مادرتان بود یا اینکه چه کار خوبی کردید که خداوند چنین توفیقی به شما داده لقمه پاک پ

 ؛است. من گفتم: حاج آقا مورد چهارمی هست

ِدئاا  ای» مِ  ُمْبت  ْبل   ِبالن ع   «هااستحقاق ق 

، 9ج ، یالموسو حسن خرسان،: مصحح/  ، محققالحسن بن محمد ،یطوس: سندهیام، نوکاألح بیتهذ

 851، ح 24ص 

کند بدون آنکه استحقاق آن را داشته باشند. ایشان فرمودند: این هم خداوند عالم به بعضی افراد تفضلی می

 حرفی است.

و دست توسل را برنداریم. توسل بسیار مهم است و أس اساس کار است. بنده ما باید تالش کنیم  در هر صورت

 ه دارم.به اندازه موی سرم در این زمینه تجرب

آخر این گفت که به بنده می« نواب»رفتیم. آقای ها به خوابگاه دانشگاه أم القری میدر عربستان ما شب

پرور های عربستان سعودی است که وهابیدانشگاه أم القری شاید جزو معدود دانشگاهکشند. ها تو را میوهابی

این  شوند.شوند و یا سفیر میشود یا قاضی میاست. فارغ التحصیالن این دانشگاه یا خطیب نماز جمعه می

 دانشگاه بال تشبیه همانند دانشگاه امام حسین ماست که مخصوص افسران ارشد سپاه است.

میثم »کشته شدن در راه امیرالمؤمنین عشق و صفاست. مخالفین به  اوالا « نواب»من خدمتشان گفتم که آقای 

را تهدید « میثم تمار» ،مخالفیندارم. گوید که دست برنمیا او میمگویند که دست از علی بردار، امی« تمار

گوید: من حاضرم تا دست مرا بُبرید. دشمنان دست راست و چپ و پاهای ُبریم. او میکنند که دست تو را میمی

 کنند.ُبرند و او را به دار آویزان میاو را می



میثم »ا زجر نکشید، بلکه لذت برد و عشق کرد. عشقی که از ُبریدن دست و پا نه تنه« میثم تمار»من معتقدم 

کنم هیچ دامادی شب اول عروسی چنین عشقی کرده باشد یا هیچ از قطع دست و پا کرد گمان نمی« تمار

 پادشاهی از دوران سلطنت خود چنین عشقی کرده باشد.

یاقتی دادی تا در راه امیرالمؤمنین گوید: خدایا به دست من چنین ارزش و لبا عشق به خداوند می« میثم تمار»

وقتی که او را باالی چوبه دار تا در راه امیرالمؤمنین قطع شد.  قطع شد. خدایا به پای من چنین ارزشی دادی

ای مردم! بیایید از من حرف بشنوید. من از پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین بسیار گفت: زد و میبردند، داد می

 امت همه چیز را خبر دارم.حرف شنیدم و تا قیام قی

جمعیت انبوهی جمع شدند و در همان لحظه هم به نقل سخنان رسول اکرم « میثم تمار»اطراف چوبه دار 

زبان او را  نددستور دادورزد. کند، بلکه عشق میتابی نمیها و پاهای خود بی. او از قطع شدن دستپردازدیم

 داد.ار میرا آز هاآنهم بریدند، زیرا با زبان خود 

 گویمیمشود. بنابراین من به بعضی از دوستان ببینید این زبان ارزش دارد که به خاطر امیرالمؤمنین بریده می

 خواهید در فاز امیرالمؤمنین بیفتید، بدانید:که اگر می

 گذریآنکه از کوچه معشوقه ما می

 شکند دیوارشبرحذر باش که سر می

دهد، اما زمانی که های ناموسی به شما میترین فحشکنید رکیکابی بحث میگاهی اوقات زمانی که با یک وه

شنوید اگر عشق امیرالمؤمنین را در دل داشته باشید از هزاران تعریف و تمجید همین فحش ناموسی را می

 بیشتر لذت دارد.



مؤمنین به من فحش ید که به خاطر امیرالرا دادگویید: خدایا به من این لیاقت در این صورت با خود می

 کنند. این موارد همگی عشق و صفا دارد.دهند و مرا تهدید میمی

از خداوند متعال بخواهیم. بارها اتفاق افتاده است زمانی که با همین دانشجویان ما باید آن عشق و عالقه را هم 

خدا را شاهد  -لید کنند ای توکنند تا شبههر میشب تا صبح فک هاآنهرچه مسلط باشیم ما  –کردیم بحث می

گیرم و قسم به عصمت حضرت صدیقه طاهره و قسم به روح پاک حضرت علی اکبر که امروز روز والدت آن می

آوردم و دیدم هیچ حرفی حتی کردند من به ذهنم فشار میبزرگوار است بارها اتفاق افتاده است وقتی سؤال می

 در حد یک ثانیه برای گفتن ندارم.

کردم خداوند عالم نه تنها یک جواب، بلکه کردم و احساس میحضرت صدیقه طاهره توسل می همان جا به

 وهللا العلی األعلی بنده بارها این اتفاق را تجربه کردم.کند. ها جواب در ذهن من القاء میده

ها تجربه کردم. اگر در این زمینه داشتم را بیان کنم، اما بارها و بارفرصت نیست که بنده بعضی از تجربیاتی که 

بوسیم و به او احترام گردیم، پیشانی او را میکنیم؟ ما دورش میکسی از پدر یا برادر ما دفاع کند، ما چکار می

 گذاریم.می

؟ آیا کندیمحال اگر کسی از حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( دفاع کند، حضرت صدیقه طاهره او را رها 

مسئله شرعی و از جهت ست و عقال این مسئله مستبعد است، نه امکان پذیر نی اصالا کند؟ امام زمان او را رها می

 دیگر مسائل.

دهم. ما مقداری به صورت اگر دوستان سؤالی هم داشته باشند، بنده در چند دقیقه به سؤاالت آقایان پاسخ می

را مورد توجه و دقت قرار  هاآنزان ما هایی که انجام شد عزیمتفرقه بحث کردیم که امیدواریم با توجه به بحث

 بدهند. صلواتی ختم بفرمایید.



 :)همسران پیامبر و حدیث کساء( پرسش

دلیل اینکه پیغمبر اکرم هیچ کدام از همسران خود را تحت کساء قرار نداد و در ماجرای حدیث کساء دعوت 

 ننمود، چیست؟

 پاسخ:

 اصالا ا طبق آنچه در رابطه با حدیث ثقلین داریم باید ببینیم که ما تابع روایات اهلبیت عصمت و طهارت هستیم. م

واقعه قضیه حدیث کساء نه در کتب ما، بلکه در کتب اهل سنت چه بوده است. زمانی که حضرت با اهل بیت در 

 :نازل می شودگیرند، آیه زیر کساء قرار می

نْ  ْذِهب  یلِ  اللَّهُ  دُ یرِ ی )ِإنَّما ْجس   مُ کع  ر  ی و   ِت یاْلب   أ ْهل   الر  ه  ْطهِ  مْ کط   را(یت 

 .سازد کپا را شما کامالا  و ندک دور تیب اهل شما از را گناه و یدیپل خواهدیم فقط خداوند

 99(: آیه 99سوره احزاب )

 کنند:سؤال می« زید بن أرقم»اصح کتب نزد اهل سنت وارد شده است که از راوی « صحیح مسلم»در کتاب 

اُؤهُ  ِتهِ یب   أ ْهلُ  من»  «ِنس 

 آیا زنان پیغمبر اکرم هم جزو اهلبیت هستند؟

 «اللَّهِ  میوأ ال  »

 نه، به خدا سوگند که زنان انسان اهلبیت انسان نیستند.

ْرأ ة   ِإنَّ » ُجلِ  مع ونُ کت   اْلم  ْصر   الرَّ ْهرِ  من اْلع  ای ُثمَّ  الدَّ ل ُقه  ْرِجعُ  ط  ت  ایأ بِ  یإل ف  ا ه  ْوِمه  ق   «و 



دهد و نزد پدر و مادرش کند، سپس شوهر او را طالق میا همسر خود زندگی میزنی پنجاه سال ب

 گردد.برمی

 اءیإح دار: النشر دار ،یسابوریالن یریالقش نیالحس أبو الحجاج بن مسلم :المؤلف اسم مسلم، حیصح

 8512، ح 0275، ص 5، ج یالباق عبد فؤاد محمد: قیتحق روت،یب - یالعرب التراث

گوید: زنان پیغمبر اکرم می« صحیح مسلم»است که وابستگی نسبی داشته باشد. وقتی که  اهل انسان کسی

 را وارد کنیم؟  هاآنخواهیم به زور اهل بیت نیستند، ما می

 :نقل می کند ام سلمه به پیامبر عرض کردآیه شریفه ذیل « اربعین»در کتاب « ابن عساکر»

 «تیالب أهل من الست هللا رسول ای»

 ل هللا! آیا من جزو اهلبیت شما هستم؟یا رسو

 «هللا رسول أزواج من آنک ریخ یإل آنک قال»

 حضرت فرمود: خیر، تو از همسران پیغمبر اکرم هستی و اهلبیت پیغمبر نیستی.

 بن الرحمن عبد منصور أبو: ن، المؤلفیأجمع هنیعل هللا رحمة نیالمؤمن أمهات مناقب یف نیاألربع

 عیمط محمد: قی، تحق0516 ،یاألول دمشق، الطبعة – رکالف دار: ر، الناشرکعسا بن هللا هبة بن محمد

 ، باب الحسن بن علی بن أبی طالب817، ص 09ر، ج یبد غزوة ,الحافظ

سلفی « آلوسی»اثر « روح المعانی»پیغمبر اکرم هم اهلبیت خود را تحت کساء آورده است. همچنین در کتاب 

 وارد شده است:

 «نیالثقل أحد هم نیالذ تیالب أهل یف داخالت ریغ هراتالمط النساء أن»



 داخل در اهلبیت نیستند. اصالا زنان پیغمبر اکرم که همگی پاک هستند 

 نیالد شهاب الفضل یأب العالمة :المؤلف اسم ،یالمثان والسبع میالعظ القرآن ریتفس یف یالمعان روح

، باب 06، ص 88روت، ج یب – یالعرب التراث ءایإح دار: النشر دار ،یالبغداد یاأللوس محمود دیالس

 ... ..نکوتیب یف وقرن (99): األحزاب

گوید من می« أم سلمه»رئیس حنابله وارد شده است که « مسند أحمد بن حنبل»جالب این است که در کتاب 

 وید:ام سلمه می گ ستم یا خیر؟ حضرت فرمودند: خیر.از پیغمبر اکرم سؤال کردم که آیا جزو اهلبیت ه

ْعُت » ف  ر  اء  کال ف  ُهمْ  أل ْدُخل   س  ع   «م 

 من کساء یمانی که پیغمبر اکرم روی اهلبیت کشیده بود بلند کردم تا داخل شوم.

ب هُ » ذ  ج   «ر  یخ   یعل آنک وقال یدی من ف 

 پیغمبر اکرم عبا را از دست من کشید و فرمود: تو حق وارد شدن داخل کساء را نداری.

 قرطبة مؤسسة: النشر دار ،یبانیالش عبدهللا أبو حنبل بن أحمد :المؤلف اسم حنبل، بن أحمد اْلمام مسند

 86723، ح 989، ص 6ج مصر،  –

عرض کردم ما باید همه مطالب را داشته باشیم روی این که بنده این مطالب همگی از کتب اهل سنت است. 

 کند.من سؤال می خواهم نتیجه بگیرم که این آقا ازمن خبر نداشتم که میجهت است. 

توانم در رابطه با سؤال ایشان پنج ساعت از کتب اهل سنت صحبت کنم که چرا پیغمبر اکرم زنان خود را من می

 داخل کساء نیاوردند. ما یا کار نکنیم یا اگر کار کردیم باید کارستان کنیم.



پرسید: زمانی که شما بحث ای داشتیم. یکی از دوستان از من ما روزی با دوستان وزارت اطالعات جلسه

 زند.زند و شخصی از شوروی زنگ میزند، شخصی از کانادا زنگ میکنید شخصی از آمریکا زنگ میمی

دهید. آیا از قبل هماهنگ شدید که این افراد از این زند شما بالفاصله کتب را نشان میهرکسی زنگ می

یاری از این افراد سنی و وهابی هستند و به ما توهین من گفتم: وهللا بس کشورها زنگ بزنند و سؤال بپرسند؟

 کنند. هم می

اآلن زمان انبوه کردن اطالعات  عرض کردم باید کاری کارستان انجام بدهید اآلن وقت کار کردن شماست. اینکه

نشگاه وارد دادر ذهن شما یا دفتر یادداشت شماست تا زمانی که باردهی و میوه چینی شما آغاز شود. زمانی که 

یا همایش برای سخنرانی شدید دیگر نباید بگویید که استاد ما این مطالب را گفته بود و یادمان رفته است و قم 

 مانده است.

 :)فضائل صحابه( پرسش

کنند که با مبانی ما سازگاری ندارد. گویند و به آن استدالل میاهل سنت برای زنان فضائلی در قرآن کریم می

 پاسخ بدهیم؟ هاآنبه توانیم چگونه می

 پاسخ:

اصحاب پیغمبر اکرم برای دهیم. اهل سنت پاسخ میعرض کردم که ما از مبانی خودشان به همین شکل 

شما به گویند تمام اصحاب پیغمبر اکرم اهل بهشت هستند. می هاآنسیار باالیی در قرآن کریم دارند. جایگاه ب

  کنید.اهل بهشت توهین می



« ابوهریره»از خود « صحیح»در کتاب « بخاری»پندار، حدیث حوض بسیار جالب است که  در رابطه با این

ام که تعدادی از فرماید در روز قیامت من در کنار حوض نشستهگوید: پیغمبر اکرم میکند و میروایتی نقل می

 شانند.کرا می هاآنبه طرف حوض بیایند و  هاآنگذارند آیند، اما مالئکه نمیاصحاب من می

 «ن  یأ   فقلت»

 برید؟من پرسیدم: اصحاب مرا کجا می

 «وهللا النَّارِ  یإل قال»

 بریم.را به جهنم می هاآنمالئکه گفتند: به خدا سوگند 

ة  »در این روایت  وارد شده است که در لسان عرب به معنای هفتاد هزار نفر است. به عنوان مثال دوازده  «ُزْمر 

زمانی که به هفتاد  معموالا گویند. عرب هم صد نفر را گروهان و پنجاه نفر را گردان میهزار نفر را لشکر، چهار

ة  »رسد به آن هزار نفر می  گوید.می «ُزْمر 

أُْنُهمْ  وما قلت»  «ش 

 پرسیدم: اصحاب من چه گناهی کردند؟

وا ِإنَُّهمْ  قال»  «یالقهقر أ ْدب اِرِهمْ  یعل کب ْعد   اْرت دُّ

 بعد از رحلت تو مرتد شدند و به دوران جاهلیت برگشتند. اهآنمالئکه گفتند: 

 کشانند.را نیز به طرف جهنم می هاآنآیند و مالئکه فرماید: دسته دیگری میحضرت در ادامه می

 «ن  یأ   قلت»

 برید؟را کجا می هاآنپرسیدم: 



 «وهللا النَّارِ  یإل قال»

 بریم.هنم میرا به سوی ج هاآنمالئکه فرمودند: به خدا سوگند 

أُْنُهمْ  ما قلت» وا ِإنَُّهمْ  قال ش   «یالقهقر أ ْدب اِرِهمْ  یعل کب ْعد   اْرت دُّ

 دوران به و شدند مرتد تو رحلت از بعد هاآن: گفتند کردند؟ مالئکه گناهی چه من اصحاب: پرسیدم

 .برگشتند جاهلیت

اهُ  فال» لِ  ِمْثلُ  إال منهم ْخُلُص ی ُأر  م  مِ  ه   «النَّع 

 مانند.صحاب من جز تعداد اندکی باقی نمیاز ا

 دار: النشر دار ،یالجعف یالبخار عبدهللا أبو لیإسماع بن محمد :المؤلف اسم المختصر، حیالصح الجامع

، ص 4البغا، ج  بید یمصطف. د: قیتحق الثالثة،: الطبعة ،0327 - 0517 - روتیب - مامةیال, ریثک ابن

 6804، ح 8517

لِ » م  مِ  ه  از میان چهارصد یا پانصد شتری که برای چرا  معموالا برند. شترهایی است که برای چرا می «النَّع 

شوند تا گله شوند و کنار جاده مشغول چریدن میبازیگوش هستند که از گله جدا می هاآنبرند، بعضی از می

 رود.می

ماند. عرب شترهایی که از گله باقی چهار یا پنج شتر باقی می ،شترهای گلهاز میان چهارصد یا پانصد نفر از 

لِ »اند را مانده م  مِ  ه  لِ »کند. بنابراین مراد از تعبیر می «النَّع  م  مِ  ه   های اندک از گله شتر است.جامانده «النَّع 

ای که کند. صحابهفرماید: جز تعداد اندکی از صحابه من کسی از آتش جهنم نجات پیدا نمیحضرت می

 خواهند ما را از آتش جهنم نجات بدهند؟ز آتش جهنم نجات بدهند، آیا مینتوانستند خود را ا



در کنار عرش نوشته بود: نقل کرده اند که فضائل فراوانی از صحابه نقل شده است. مثالا در کتب اهل سنت 

 یا نقل میکنند که: محمد رسول هللا، ابوبکر صدیق، عمر فاروق.

 «عمر میکف لبعث میکف أبعث لولم»

 شد.شدم، عمر بن خطاب مبعوث میمن مبعوث نمیاگر 

 تبةکم: النشر دار ةیمیت بن میالحل عبد أحمد :المؤلف اسم ة،یمیت ابن اْلسالم خیش یوفتاو ورسائل تبک

 64، ص 94، ج یالنجد یالعاصم قاسم بن محمد بن الرحمن عبد: قیتحق ة،یالثان: الطبعة ة،یمیت ابن

این موارد واقعیت دارد، اما در کاری ندارم.  هاآنبا  اصالا ه تراشیدند که من اهل سنت فضائل زیادی برای صحاب

 تا خلیفه چه کسی باشد و شعار:کوبیدند ماجرای سقیفه انصار و مهاجرین بر سر هم می

ِمنْ  ر  یأ مِ  ِمنَّا»  «ر  یأ مِ  مْ کو 

 دار ،یوفکال بةیش یأب بن مدمح بن هللا عبد رکب أبو :المؤلف اسم واآلثار، ثیاألحاد یف المصنف تابکال

، ح 002، ص 8الحوت، ج  وسفی مالک: قیتحق ،یاألول: الطبعة ،0513 - اضیالر - الرشد تبةکم: النشر

7064 

ترین گفت که پیغمبر اکرم در حق من چنین فرموده است و صادقاگر یکی از این روایات درست بود، ابوبکر می

 شد.م میصحابه من هستم. در این صورت مسئله تما

شدم، عمر مبعوث گفت که پیغمبر اکرم فرموده است اگر من به پیغمبری مبعوث نمیعمر بن خطاب می

 شد.می

« صحیح بخاری»این روایت از پیغمبر اکرم بود و صحابه شنیده بودند، یکی از این فضائلی که در کتاب  واقعاا اگر 

 بود. د. در این صورت مسئله تمامدنکراند را در سقیفه مطرح میای آوردهبه صورت فله



را له کردند و « سعد بن عباده»را شکستند، « حباب بن منذر»شروع به جدال کردند و بینی  هاآندر مقابل 

 گفتند:

 «منافق فإنه اقتلوه سعداا، هللا قتل اقتلوا سعداا،»

 دیالحد یأب بن مدمح بن محمد بن هللا هبة بن نیالد عز حامد أبو :المؤلف اسم البالغة، نهج شرح

: قیتحق ،یاألول: الطبعة ،م 0332 - هـ 0502 - لبنان/  روتیب - ةیالعلم تبکال دار: النشر دار ،یالمدائن

 میالرح الرحمن هللا ، باب بسم09، ص 81، ج یالنمر میرکال عبد محمد

ن خطاب به اطراف مدینه اند عمر باهل سنت در منابع خود نقل کردهمشاهده کنید که در سقیفه چه غوغایی بود. 

 رفت و قبیله اسلم که بدترین قبیله نسبت به انصار بود و جنگ و جدال چند ساله داشتند را به مدینه آورد.

 گوید:می «عمر بن خطاب»و دیگر منابع وارد شده است که « تاریخ طبری»در کتاب 

 «بالنصر قنتیفأ أسلم تیرأ أن إال هو ما»

 آمدند فهمیدیم پیروزی ما قطعی است. وقتی قبیله اسلم به مدینه

روت، یب – ةیالعلم تبکال دار: النشر دار ،یالطبر ریجر بن محمد جعفر یألب :المؤلف اسم ،یالطبر خیتار

 ساعدة یبن فةیسق یف اْلمارة أمر یف واألنصار نیالمهاجر نیب یجر عما الخبر رک، باب ذ855، ص 8ج 

 یله اسلم آمده بودند در حالی که؛نویسد: قبدر کتاب خود می« شیخ مفید»

 « الخشب بأيديهم أخذوا و »

 همگی چماق به دست بودند.

 43: ص ايران؛ – قم - الداوري مكتبة: المفید؛ ناشر الشيخ: الجمل؛ نويسنده



هایی که در حدیث واقعاا شکستند. اگر کرد با چماق سر و کله او را مینویسد: هرکسی بیعت نمیایشان می

 نبود.ها ، دیگر احتیاجی به این زورآزماییبودگویند درست فضائل می

 :)اجازه طالق همسران پیامبر به دست امیرالمؤمنین( پرسش

اجازه طالق همسران را به دست آیا این مسئله حقیقت دارد که بعد از رحلت یا شهادت پیغمبر اکرم 

 امیرالمؤمنین دادند؟ آیا امیرالمؤمنین عایشه را طالق دادند؟

 پاسخ:

ما روایت داریم که امیرالمؤمنین تمام اختیارات پیغمبر اکرم از جمله طالق را در دست داشتند، اما امیرالمؤمنین 

 ای نکردند.از این اختیار هیچ استفاده

امیرالمؤمنین به عایشه گفتند: بعد از جنگ جمل بنده از آیت هللا نجم الدین طبسی شنیدم که ایشان می

بصره حرکت کند. عایشه به دنبال این بود که نیرویی جمع کند و جنگ دیگری به راه بیندازد و فرمودند که از 

 شکست خود را جبران کند.

را فرستادند تا به او بگوید که از اینجا حرکت کند، زیرا شیاطین اطراف تو را « ابن عباس»حضرت دومرتبه 

 رکت نکرد.بازهم عایشه حافتد. گیرند و فتنه جدیدی به راه میمی

که امام حسن آمد و زیر گوش به عایشه حرفی زد. عایشه مشغول بافتن موی سرش بود که آن را نیمه  دیدیم

 کاره گذاشت و حرکت کرد.

گفت: من تعجب کردم، زیرا من پیام امیرالمؤمنین را رساندم و او قبول نکرد. بعد از مدتی خدمت « ابن عباس»

 ه زیر گوشی فرمودید که حرکت کرد؟ به عایش امام حسن رسیدم و گفتم: چه چیزی



را در اختیار  دانید که پیغمبر اکرم طالق توفرماید که اگر حرکت نکنید میامام حسن فرمود: به او گفتم پدرم می

دهم و نام أم المؤمنین را از تو حذف روم، تو را طالق میاگر حرکت نکنی به مسجد میمن قرار داده است. 

 که عایشه این حرف را شنید از بصره حرکت کرد و به طرف مدینه رفت.کنم. وقتی می

 :)شهادت ثالثه( پرسش

 در رابطه با شهادت ثالثه مطالبی بیان کنید.

 پاسخ:

 السالفة»یکی از علمای اهل سنت در کتاب « مراغی مصری»در رابطه با شهادت ثالثه روایات متعددی داریم. 

 کند.نقل میصحابه گرامی پیامبر « بوذرا»دو روایت از « أمر الخالفة یف

أشهد ّأّن علیا »گوید ما دیدیم کسی نزد پیغمبر اکرم آمد و عرض کرد: یا رسول هللا! ابوذر در اذان خود راوی می

گوید. دلیل این حرف چیست؟ پیغمبر اکرم فرمود: بله، مگر شما در غدیر خم سخن مرا نشنیدید می« ولی هللا

 که گفتم:

 «مواله فعلی موالهمن کنت »

گوید. وقتی به پیغمبر در اذانش شهادت ثالثه می« سلمان»روایت دوم هم در این زمینه وارد شده است که 

کنید و گوید. حرف خوبی شنیدید، حال که شما عمل نمیاکرم گفتند، حضرت فرمود که او حرف راستی می

 کند او گناه کرده است؟!عمل می« سلمان»

ماده باشیم که هرگاه وهابیت شبهه مطرح کردند ما پاسخ بدهیم. تمام شبهاتی که وهابیت مطرح ما باید طوری آ

اگر ما این پنجاه شبهات را خوب یاد را در پنجاه شبهه خالصه کردیم.  هاآنکردند ده هزار شبهه است که ما 



کنند به همین شکل پاسخ میبگیریم، پوشه داشته باشیم و فایل ورد و پاورپوینت داشته باشیم هرجایی سؤال 

 دهیم.می

 :)آیه غار( پرسش

 ،پیغمبر اکرم حضرت امیرالمؤمنین را فدای خود کرد، اما در ماجرای غار حضرت« لیلة المبیت»در ماجرای 

ابوبکر را با خود داخل غار برد. این قضیه نشانگر این است که ابوبکر از اهمیت خاصی برخوردار است ولی 

 لی مهم نبوده است.امیرالمؤمنین خی

 پاسخ:

 در رابطه با حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( وارد شده است:

نْ  النَّاِس  ِمن   )و   هُ  یْشرِ ی م  ْرضاِت  اْبِتغاء   ن ْفس   اللَِّه( م 

 غمبریپ گاهیجا در خفتن هنگام به" تیالمب لةیل" در ع یعل همچون ار،کفدا و مانیا با) مردم از یبعض

 .فروشندیم خدا یخشنود خاطر به را خود جان ،(ص

 817(: آیه 8سوره بقره )

 اصالا صفحه داریم در خصوص اینکه  091ما در این زمینه فایلی در در رابطه با آیه غار حرف بسیار زیاد است. 

 تفاوت امیرالمؤمنین با ابوبکر چیست. درباره حضرت امیرالمؤمنین وارد شده است:

نْ  النَّاِس  ِمن   )و   هُ  یرِ ْش ی م  ْرضاِت  اْبِتغاء   ن ْفس   اللَِّه( م 

 اما در مورد ابوبکر وارد شده است:

 اْلغار( یفِ  ُهما )ِإذْ 



 بودند. غار در دو آن هک هنگام آن در

 فرماید: این دلیل بر عدم ایمان ابوبکر است.در این زمینه می« شیخ مفید»

نْ  ال لِصاِحِبهِ  ُقولُ ی )ِإذْ  ع   اللَّه   ِإنَّ  ت ْحز  ل   نام  أ ْنز  هُ کیس   اللَّهُ  ف  ل   ن ت  هُ یأ   و   هِ یع  ْوها ل مْ  ِبُجُنود   د   ( ت ر 

 بر را خود (آرامش و) نهکیس خداوند موقع نیا در! ماست با خدا مخور غم گفتیم خود همسفر به او و

 نمود. تیتقو را او کردیدینم مشاهده هک ییرهاکلش با فرستاد و او

 51(: آیه 3سوره توبه )

ْن( )ال ،)لِصاِحِبِه(؛ نیه آمده استاهده کنید که در همه جا تثمش نا( اللَّه   )ِإنَّ  ،ت ْحز  ع  ل  . حال در م  أ ْنز  هُ کیس   اللَّهُ  )ف   ن ت 

ل   هُ یأ   )و  و  ه(یع  ْوها( ل مْ  ِبُجُنود   د  ر   به صورت مفرد است. ت 

ل  در این صورت یا باید بگوییم  أ ْنز  هُ کیس   اللَّهُ  )ف  ل   ن ت  نیازی نداشت که  اصالا مورد ابوبکر است و پیغمبر اکرم  در ه(یع 

 وارد شده است: 86در سوره فتح آیه  چرا کهاین خالف قرآن کریم است. 

ل   أ ْنز  هُ کیس   اللَّهُ  )ف  ل ن ت  ُسولِهِ  یع  ل   و   ر   (یناْلُمْؤِمنِ  یع 

 فرمود. نازل مؤمنان و خود رسول بر را نهکیس و آرامش خداوند( مقابل در) و

 86(: آیه 52سوره فتح )

ل  »فرمود: ابوبکر مؤمن بود، خداوند متعال باید میبنابراین پیغمبر اکرم نیازی به سکینه دارد. اگر  أ ْنز   اللَّهُ  ف 

هُ کیس   لیهما ن ت  ل  چرا خداوند متعال  !!«ع  أ ْنز  هُ کیس   اللَّهُ  )ف  ل ن ت  در  شود ایمانیاست؟! بنابراین معلوم می آورده (یع 

ل  »کار نبود که  أ ْنز  هُ کیس   اللَّهُ  ف  لیهما ن ت   بیان شود. «ع 



حدود « تفسیر الکبیر»بسیار عصبانی است. او در کتاب « سید مرتضی»و « شیخ مفید»از حرف « فخر رازی»

فخر »های پاسخ داده است. ما هم کلیه شبهات و جواب« سید مرتضی»و « شیخ مفید»صفحه به شبهه  911

 حالجی کردیم و پاسخ دادیم. را« رازی

 بیرون رفتند؛مکه بر اینکه پیغمبر اکرم وقتی از  مضافاا 

ه )ِإذْ  ج   (أ ْخر 

 ردند.ک رونیب( هکم از) را او افرانک هک هنگام آن

 51(: آیه 3سوره توبه )

آمد و دید  فرماید. پیغمبر اکرم به طرف غار ثور رفت. ابوبکر به منزل پیغمبر اکرمنمی «أخرجهما»قرآن کریم 

علی بن أبی طالب آنجاست. او از حضرت پرسید: پیغمبر اکرم کجاست؟ امیرالمؤمنین که دروغ گفتن 

 دانستند، فرمودند که حضرت به غار ثور رفته است.نمی

دادند، مشرکین او ابوبکر به دنبال پیغمبر اکرم آمد و در وسط راه به حضرت پیوست. اگر پیغمبر اکرم اجازه نمی

 کرد که پیغمبر اکرم به غار ثور رفته است.گرفتند و بعد از اینکه به او چند شالق زدند، او اقرار میرا می

تحدی کردیم و گفتیم که شما برای ما یک روایت بیاورید که ابوبکر و عمر و عثمان در « شبکه المستقله»ما در 

گفته  مشرکبه یک یهودی یا  هاآنگویید که سال یک کافر یا یهودی را کشته باشند. شما برای ما ب 89طول این 

د که یک خرمگس روی شما برای ما یک مورد بیاوری جنگی!ان بدی هستی، چرا با پیغمبر میباشند که تو انس

شانه پیغمبر اکرم بوده است و عمر بن خطاب او را کشته تا حضرت را نیش نزند. یک مورد این چنین برای ما 

 بیاورید.



امیرالمؤمنین نام شجاعان گذشته را محو و جایی برای شجاعان آینده باقی نگذاشت. « بی الحدیدابن ا»به تعبیر 

میرالمؤمنین به تنهایی کشته در جنگ بدر حدود هفتاد نفر از مشرکین را کشتند که حدود سی نفر از آنان را ا

 است و سی نفر دیگر را با مسلمانان کشته است.

اند کردند. خلفا نقل کردهلمؤمنین نبود، مشرکین پیغمبر اکرم را قطعه قطعه میدر جنگ احد اگر فداکاری امیرا

رفتیم و تنها کسی که اطراف حضرت بودند امیرالمؤمنین و چند نفر که ما همانند بز کوهی از کوه احد باال می

 دیگر بودند.

 پرسش:

 زل نشده است.ای در شأن ما نااز قول عایشه نقل شده که آیه« صحیح بخاری»در کتاب 

 پاسخ:

وارد « صحیح بخاری»ای وارد نشده است. در کتاب گوید: در حق ما غیر از آیه إفک هیچ آیهبله. عایشه خود می

 شده است:

ل   ما» ل   اللَّه   أ نَّ  إال اْلُقْرآنِ  من ئایش ن ایفِ  هللا أ ْنز   «یُعْذرِ  أ ْنز 

 دار: النشر دار ،یالجعف یالبخار عبدهللا أبو لیإسماع بن محمد :المؤلف اسم المختصر، حیالصح الجامع

، ص 5البغا، ج  بید یمصطف. د: قیتحق الثالثة،: الطبعة ،0327 - 0517 - روتیب - مامةیال, ریثک ابن

 5441، ح 0287

 ای در حق ما نازل نشده است.سوره نور هیچ آیه 00گوید که غیر از آیه عایشه به صراحت می

توانم صحبت کنم. د در این زمینه بحث کنیم، زیرا من معذور هستم و بیشتر از این نمیاگر جلسه دیگری بگذاری

 قرار بود یک ساعت صحبت کنیم، اما یک ساعت و بیست دقیقه شد.



دهیم و دیگر هیچ اجازه بدهید دعا کنیم و اگر توفیقی داشتیم یک جلسه را به سؤاالت آقایان اختصاص می

 زنیم.حرفی نمی

دهیم فرج موالیمان امام زمان را نزدیک بگردان. ا به آبروی حضرت محمد و آل محمد سوگند میخدایا تو ر

 خدایا ما را از یاران خاص و سربازان فداکارش قرار بده.

خدایا رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. خدایا به حق حضرت صدیقه طاهره پیروزی نهایی بر همه مجاهدین به 

 زان ما که در یمن گرفتار شیاطین هستند عنایت بفرما.ویژه مجاهدین و عزی

خدایا خدمت گزاران به اسالم و قرآن و اهلبیت در هر لباس و منصبی هستند باألخص مقام معظم رهبری موفق 

 و مؤید بدار. خدایا حوائج ما را برآورده ساز. خدایا دعاهای ما را به اجابت برسان.

 ء، شهدا، صدیقین، صالحین باألخص امام راحل صلواتی ختم بفرمایید.هدیه به ارواح پاک انبیاء، اولیا

 والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته


