
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 13/13/3131تاریخ: 

 در مکتب اسالمو والیت جایگاه رفیع امامت موضوع: 

 صادق( مألسخنرانی در مدرسه علمیه )

 فهرست مطالب این سخنرانی:

 قرآن در پیامبر تهدید شدیدترین

 (ِإَلیک ُأن ِزلَ  ما َبلِّغ  ) آیه درباره وهابی مفسر جالب نظر

 سوریه سنت اهل بزرگان از یکی از ای خاطره

 سنت اهل کتب ترین صحیح در الهی انبیاء شخصیت از نمایشی

 !است کرده درست بزرگی دردسر سنت اهل برای که روایتی

 "غذا از قبل دقیقه یک" نام به چالشی

 بخوانید را کتاب این والیت، و امامت حوزه در

 سنت اهل بزرگان با( علیه هللا سالم) رضا امام شنیدنی مناظره

 (علیه هللا سالم) رضا امام از «بزنطی نصر ابی» شنیدنی رهخاط

 وهابیت شبهات به گوئی پاسخ سایت ترین ی قو



 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

گوییم و والدت باسعادت منجی عالم هایش به ویژه نعمت والیت سپاس میخدا را بر تمام نعمت

مندان به نا لتراب مقدمه الفداء( را به همه عالقهبشریت و عصاره عالم وجود حضرت بقیة هللا األعظم )ارواح

دهیم عیدی ما را گوییم. خدا را به آبرویش سوگند میاهلبیت عصمت و طهارت و منتظران ظهورش تبریک می

 فرج موفور السرورش قرار بدهد، ان شاءهللا.

زهای جمعه خیلی زودتر از سایر رو معموالا خدا را شاکریم که به ما توفیق داد شما عزیزان را زیارت کردیم. ما 

رویم. والده ما در شیخان دفن هست و ابوی ما هم در قم نو دفن روزهای هفته به زیارت حضرت معصومه می

 است.

ساعت ده حرکت کردیم و شاید برای اولین بار بود که در عمرمان با یک ساعت تأخیر حرکت ما دیروز اتفاقی 

 اید قسمت این بود که ما دیر حرکت کنیم و دوستان را در آنجا زیارت کنیم.کردیم و دوستان را زیارت کردیم. ش

ایام، ایام متعلق به حضرت ولی عصر )ارواحنا لتراب مقدمه الفداء( است. مقداری در رابطه با حضرت آنچه 

 کنیم.وظیفه داریم نسبت به ساحت مقدسش صحبت می

ترین یکی از اساسیایشان، بحث والیت و امامت  ،داه(بحث حضرت ولی عصر )ارواحنا فکه عزیزان دقت کنند 

تنها یک بحث عقیدتی محض  ،مباحث اسالمی ماست. بحث امامت و والیت همانند رسالت، معاد و توحید

 نیست.



باشد. اگر معاد ما بخواهد معاد والیت بحث سر این است که اگر توحید ما بخواهد توحید شود، باید در سایه سار 

ما به حقیقت  شود. اگر رسالت بخواهد خوب تجلی کند ومعاد واقعی روشن می ،ه سار والیتشود، در سای

 عنایات و تفضالت اهلبیت راه دیگری نداریم.طریق یم، جز از وشرسالت آگاه ب

 شدیدترین تهدید پیامبر در قرآن

ز این بشود بیان کرد که خداوند کنم بهتر ااز سوره مبارکه مائده تعبیر بسیار زیبایی دارد. من گمان نمی 76آیه 

 عالم فرمودند:

ُسوُل( َهایأَ  ای)  الرَّ

 !امبریپ یا

ُسوُل( َهایأَ  ای)تفاوت  بِ  َهایأَ  ای)با  الرَّ بِ  َهایأَ  ای)این است که در  (یالنَّ بحث، بحث عمومی است در حالی که در  (یالنَّ

ُسوُل( َهایأَ  ای)  خصوصی است. بحث، بحث الرَّ

 (کَربِّ  ِمن   یکِإلَ  ن ِزلَ أُ  ما )بَلِّغ  

 برسان.( مردم به) کامالا  است شده نازل تو بر پروردگارت طرف از آنچه

شود. شما از جای قرآن مشاهده نمیتعبیری که در این آیه است و تهدید به نبی گرامی اسالم است، در هیچ 

 و آخرین بار در قرآن کریم آمده است. این تعبیر برای اولین باررا مالحظه کنید، ابتدای سوره حمد تا سوره ناس 

َعل   لَم   ِإن   )وَ  َت  َفما َتف   ِرسالََتُه( بَلَّغ 

 .یانداده انجام را او رسالت ،ینکن اگر و

 76(: آیه 5سوره مائده )



این مطلب در وجوب نماز نبوده است، در مورد توحید نبوده است، در مورد رسالت نبوده است، در مورد معاد 

خصوص احکام از طهارت تا در ما حدود هزار و چهارصد آیه در قرآن کریم در رابطه با معاد داریم. نبوده است. 

 دیات حدود پانصد آیه داریم.

َعل   َلم   ِإن   )وَ این تعبیر  َت  َفما َتف  یک بار در قرآن آمده است، به این معنا که اگر این کار انجام نشود  ِرساَلَتُه( َبلَّغ 

اگر دستوری که ما امروز به تو ابالغ کردیم را به مردم نرسانی، تمام زحمات بیست و سه  رسالت ناتمام است.

 ثمر است.ات بیساله

 (ِإلَیک ُأن ِزلَ  ما بَلِّغ  )نظر جالب مفسر وهابی درباره آیه 

 ای را در میان گذاشته است و به پیغمبر اکرم چهای است؟ خداوند عالم با رسولش چه مسئلهاین چه قضیه

 فرماید اگر این مورد را به مردم ابالغ نکنی رسالت ناتمام است؟ای را وحی کرده است که میقضیه

را  (یکِإلَ  ُأن ِزلَ  ما )َبلِّغ  شیعه نداریم؛ گرچه در کتب شیعه بیش از چهل روایت داریم که بحث ما کاری به روایات 

رویم که می گذاریم و به سراغ سلفیونکنار میرا هم  هاآنرویم، معنا کرده است. ما به سراغ اهل سنت می

 دشمن سرسخت أهلبیت هستند.

های بزرگ اهل سنت را دارد که شخصیت« األعالم»کتابی به نام « زرکلی»خود سلفی العقیده است. « آلوسی»

 نویسد:رسد، میمی« آلوسی»نویسد و زمانی که به در آنجا معرفی کرده است. او شرح حال علما را می

 «االعتقاد سلفی کان»

 الکبیر اآللوسی باب ،367 ص ،6 ج ،3311 الخامسة،: چاپ الزرکلی، الدین خیر األعالم،



دارد که در مورد تفسیر قرآن کریم است. او در این کتاب نسبت به شیعه « روح المعانی»ایشان کتابی به نام 

رسد عبارت زیبایی دارد که به این آیه می نداریم، اما زمانی که هاآنچرندیات زیادی گفته است که کاری با 

 دهد.جایگاه امامت و والیت را نشان می

مفسر بزرگ صحابه در زمان رسول « عبدهللا بن مسعود»کند. نقل می« عبدهللا بن مسعود»او این روایت را از 

است که « مسعود عبدهللا بن»و دیگری « ابن عباس» هاآنما دو مفسر بزرگ داریم؛ یکی از ست. هللا بوده ا

 گوید:می« عبدهللا بن مسعود»هردو شاگرد امیرالمؤمنین بودند. او از قول 

 « هللا رسول عهد علی نقرأ کنا»

 :خواندیممی چنین را آیه این اکرم پیغمبر زمان در همه صحابه ما

 هم مع الغیر است. «کنا»دلیل بر استمرار است و  «کان»کلمه 

 «رسالته( بلغت فما تفعل لم وإن المؤمنین ولی علیا إن ربک من الیک لماأنز بلغ الرسول یاأیها»)

 ناتمام تو رسالت نشود معرفی علی والیت اگر و است مؤمنین امر ولی علی که بگو مردم به! پیغمبر ای

 .است

 الدین شهاب الفضل أبی العالمة: المؤلف اسم المثانی، والسبع العظیم القرآن تفسیر فی المعانی روح

 باب ،331 ص ،7 ج بیروت، – العربی التراث إحیاء دار: النشر دار البغدادی، األلوسی محمود سیدال

 ... ..الرسول أیها یا( 76: )المائدة

باید به سراغ  ،خواهیدوالیت است، به این معناست. اگر توحید می در اسالم، گوییم أس اساسدلیل آنکه می

 والیت بروید.

دَ  ِبَنا وَ  اللَّهُ  ُعِرَف  ِبَنا وَ  اللَّهُ  ُعِبدَ  ِبَنا»  «یَتَعالَ  وَ  کَتَبارَ  اللَّهُ  ُوحِّ



، 3محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  محقق ،یعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهینو ،یافکال

 31، ح 345ص 

گذارید و غیر خواهید عبادت شما درست شود، باید به سراغ اهلبیت بروید. شما اهلبیت را در یک کفه باگر می

 :فرمایدد، مییرستوحید زمانی که به اهلبیت میمسئله در مثال اهلبیت را هم در یک کفه بگذارید. 

 «یکمإل مردود مکمثل مصنوع مخلوق هیمعان أدق یف مکبأوهام زتموهیم لماک»

 هرچه درباره خداوند تصور کنید مخلوق ذهن شماست و خداوند بسیار باالتر از این است.

، 77ج  ،محققاناز  ی، محقق / مصحح: جمعیتق، محمد باقر بن محمد یسنده: مجلسیاألنوار، نوبحار 

 31، ح 331ص 

ت که مطابق با همان تعابیری است که قرآن کریم روایات متعددی از امام رضا در رابطه با توحید وارد شده اس

 دارد.

وارد شده است که خدا دست « صحیح مسلم»و « صحیح بخاری»حال به کفه دیگر ترازو توجه کنید. در کتاب 

آید همانند دوره گردها بلندگو دارد، چشم دارد، پا دارد، نیمه شب سوار بر االغ از عرش تا آسمان دنیا می

 گفتهسپس زمانی که اذان صبح  کند.را برآورده میمردم و استغفارات و حاجات و صدا می کند گیرد می

 مشاهده کنید این توحید غیر امامت است. گردد!!ود و دومرتبه به عرش برمیششود، خدا سوار بر االغ میمی

 سوریه سنت اهل بزرگانیکی از  ازخاطره ای 

گوید که ما از ابتدای بچگی با این روایت انس گرفته یکی از بزرگان اهل سنت سوریه داستان زیبایی دارد. او می

 گفتیم.بودیم و همیشه روی منبر برای مردم می



ن یک مرتبه فکر کردم که اگر این روایت درست باشد و خدا یک مرتبه به آسمان دنیا بیاید، در زندان آسمان م

نزدیک و آید، خدا به آسمان دنیا میمی گوید تواند از این زندان بیرون بیاید. روایت افتد و تا ابد نمیدنیا می

 رود.طلوع فجر خدا سوار بر االغ باال می

نیست، بلکه خدای اروپا و آمریکا و چین و هند هم هست.  که خاورمیانه و عربستان سعودی خدا تنها خدای

ای از شبانه روز یک جای کره زمین طلوع فجر طلوع فجر ادامه دارد و هر لحظه ،وقتی که خدا بخواهد بیاید

 است.

شود و می طلوع فجردر ترکیه  خواهد برگرددبه عنوان مثال خدا اآلن به ایران آمده است. وقت طلوع فجر که می

همینطور ادامه پیدا می شود و میشروع  طلوع فجرتواند برگردد. وقتی که در ترکیه طلوع فجر شد در ایتالیا نمی

 توانند به عرش برگردد.نمیکند و 

ین از طلوع فجر در برود، یک جا از کره زمطلوع فجر در چرخش است و خداوند هرچقدر بخواهد سوار بر االغ 

ما فهمیدیم که تمامی این روایات ساخته یهود و اسرائیل است. یهودیان چنین روایاتی را که لذا طلوع فجر است. 

 در تورات تحریف شده است، در روایات ما گذاشتند.

گوید: همین دقت من باعث شد که به مذهب اهلبیت آمدم، روایات ائمه شیعه را بررسی کردم و دیدم از او می

در توحید  یقاا دقاساس در کتب شیعه و روایات ائمه خبری نیست. روایات ائمه اطهار خود و بیهای بیاین حرف

 همان توحید قرآنی است.

ِلهِ ک َس ی)لَ   (ءیَش  ِمث 

 .یستن یزیچ او همانند

 33(: آیه 43سوره شوری )



 یا:

رِ  )ال َب صارُ  هُ کُتد  رِ ی ُهوَ  وَ  األ  َب صاَر( کد   األ 

 .کندیم کدر را هاچشم همه او یول کندینم کدر را او هاچشم

 311(: آیه 7سوره انعام )

توان دید کافر است!" عقیده او برخالف نص صریح قرآن گوید: "هرکسی معتقد نباشد که خدا را میمی« بن باز»

 فرماید:است، همو که می

رِ  )ال َب صارُ  هُ کُتد  رِ ی ُهوَ  وَ  األ  َب صاَر( کد   األ 

بینند و هرکسی منکر رؤیت خدا باشد، کافر است. امثال این قضایا که خدا را در قیامت همه می وهابیت معتقدند

 فراوان وجود دارد.

 شخصیت انبیاء الهی در صحیح ترین کتب اهل سنتنمایشی از 

که  شما به رسالت توجه کنید؛ رسالتی که از کانال اهلبیت است و رسالتی که از کانال غیر اهلبیت است. روایاتی

 نم در کتب دست سوم و چهارم نیست.کبنده بیان می

هایش را روی لباسحضرت موسی کنار یک جوی آمد و غسل کرد. که در کتب معتبر اهل سنت وارد شده است 

تا بپوشد، سنگ به راه افتاد. حضرت موسی لخت و عریان  ردرا بردا آمد لباسشسنگی گذاشته بود و وقتی که 

 :زددوید و داد میمی

بِ » بِ  َحَجرُ  یَثو   «َحَجرُ  یَثو 

 هایم را نبر.هایم را نبر، سنگ لباسسنگ لباس



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

، ص 1ج  البغا، بید یمصطف. د: قیتحق الثالثة،: الطبعة ،3316 - 3416 - روتیب - مامةیال, ریثک ابن

 1331، ح 3343

 خر عمر دیگر چشم درد ندیدند!!در نهایت بنی اسرائیل آمدند و حضرت موسی را لخت و مادرزاد دیدند و تا آ

 مشاهده کنید این رسالت غیر اهلبیت است!

آید حضرت موسی را قبض روح کند، حضرت همچنین در کتب اهل سنت وارد شده است زمانی که عزرائیل می

 آید.زند که چشمش از حدقه درمین سیلی به صورت عزرائیل میموسی آنچنا

دارد: خدایا مرا به سوی حضرت موسی آید و عرضه میگیرد، نزد خدا میعزرائیل چشم خود را به دست می

خدا  زد موسی فرستادی تا قبض روح کنم!؟فرستادی و او هم انسانی عصبانی است. آدم قحط بود که مرا ن

ها در مشاهده کنید این خرافات و مسخره بازی عزرائیل و حضرت موسی آشتی کنند!! اشود تواسطه می

 ل سنت آمده است.ترین کتب اهصحیح

 چندین مرتبه وارد شده است:« صحیح بخاری»در کتاب 

َفةَ  عن » م   ُسَباَطةَ  النبي أتى قال ُحَذي  ا َفَبالَ  َقو   « َقاِئما

 .کردرفت و ایستاده ادرار  به محل زباله دانی عده ایغمبر اکرم پی

 دار: النشر دار الجعفي، البخاري عبدهللا أبو إسماعيل بن محمد: المؤلف اسم المختصر، الصحيح الجامع

 َباب، 3، ج البغا ديب مصطفى. د: تحقيق الثالثة،: الطبعة ،3316 - 3416 - بيروت - اليمامة,  كثير ابن

لِ  ا ال َبو  ا َقاِئما  333، ح 31ص ، َوَقاِعدا



گوید: در هرات واقع در یکی از علمای بزرگ اهل سنت می« نووی»مشاهده کنید چقدر زشت و وقیح است! 

 تا به سنت پیغمبر اکرم عمل کنند!! کنندافغانستان هرسال مردم یک روز ایستاده بول می

 فرماید:آنچه قرآن کریم می

َعل   لَم   ِإن   )وَ  َت  َفما َتف   ِرسالََتُه( بَلَّغ 

صحیح »بینیم. چندین مرتبه در کتاب خواهیم شعار بدهیم، بلکه واقعیات را میشود. ما نمیا معلوم میاینج

 به باالی کوه رفت تا خودکشی کند!! وارد شده است که وحی به تأخیر افتاد و پیغمبر اکرم« بخاری

شویم که دوباره اسطه میجبرئیل نزد حضرت آمد و التماس کرد که تو را به خدا خودکشی نکن. ما نزد خدا و

رم باالی کوه رفت تا خودکشی کند. وحی برای شما بیاید. وحی آمد و دومرتبه زمانی که به تأخیر افتاد، پیغمبر اک

 خورد؟ آیا پیغمبری که به خاطر تأخیر وحی خودکشی کند، آیا به درد نجات و هدایت مردم می

بدنش به لرزه  واقعاا وقتی می خواند است که انسان در کتب صحاح اهل سنت نسبت به رسول اکرم مطالبی 

 امام صادق )علیه السالم( فرمودند: لذاافتد. می

دَ  ِبَنا وَ »؛ عبادت خدا باید از کانال ما باشد. «اللَّهُ  ُعِبدَ  ِبَنا» ؛ توحید خدا باید از کانال ما «یَتَعالَ  وَ  کَتَبارَ  اللَّهُ  ُوحِّ

 بگذرد.

پانزده روایت از امام باقر )علیه السالم( نقل کرده است که  31صفحه  3جلد « کافی»در کتاب « مرحوم کلینی»

 فرماید:حضرت می

اَلمُ  یُبنِ » ِس  س   یَعلَ  اْل  اَلةِ  یَعلَ  َخم  مِ  وَ  اةِ کالزَّ  وَ  الصَّ و   «ةِ یال َواَل  وَ  ال َحجِّ  وَ  الصَّ

 اسالم روی پنج محور استوار است؛ نماز، زکات، حج، روزه و والیت.



 «ةیِبال َواَل  یُنودِ  َماک ء  یِبَش  َنادَ ی لَم   وَ »

 هیچکدام از این اعمال در رتبه والیت نیست.

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

 3، ح 31ص 

ت، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته در هیچکدام از روایات وارد نشده است که اگر حج بر کسی وارد شد و نرف

 به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است. البته انکار نماز بحث دیگری است.است. اگر کسی نماز نخواند، 

 روایتی که برای اهل سنت دردسر بزرگی درست کرده است!

صفحه « کافی»در جلد اول کتاب « مرحوم کلینی»روایات متعددی داریم که شیعه و سنی آن را نقل کردند. 

 فرمایند:پنج روایت دارد که ائمه اطهار می 166

ِرُف ی اَل  َماَت  َمن  »  «ةیَجاِهلِ  َتةا یمِ  َماَت  ِإَماَمهُ  ع 

 هرکسی بمیرد در حالی که امام خود را نشناخت، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است.

، 3محمد، ج  ،یخوندآ و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 1، ح 166ص 

 یا در جای دیگر وارد شده است:

ِرف  ی لَم   وَ  َماَت  َمن  »  «ةیَجاِهلِ  َتةا یمِ  َماَت  َزَماِنهِ  ِإَمامَ  ع 

 کسی که بمیرد و امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است.



، 3بر، ج کا یعل ،یغفار: مصحح/  محقق ،یعل بن محمد ه،یبابو ابن: سندهینو النعمة، تمام و نیالد مالک

 3، ح 413ص 

اهل سنت هم این روایت را در منابع خود دارند. این قبیل روایات از دستشان در رفته است و اآلن برایشان 

 3153حدیث  3461صفحه  1جلد « صحیح مسلم»توانند به آن جواب بدهند. در کتاب دردسر شده است و نمی

 وارد شده است:

 «ةا یَجاِهلِ  َتةا یمِ  َماَت  َعة  یبَ  ُعُنِقهِ  یف َس یَولَ  َماَت  َوَمن  »

 هرکسی بمیرد در حالی که بیعت امام در گردنش نباشد، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است.

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

 3153، ح 3461، ص 1، ج یالباق عبد فؤاد محمد: قیتحق روت،یب - یالعرب التراث

هزار روایت در آنجا  11دارد که حدود « مسند»هجری کتابی به نام  343رئیس حنابله متوفای « احمد بن حنبل»

 گوید:می 37آورده است. او در جلد چهارم این کتاب صفحه 

 «ةا یَجاِهلِ  َتةا یمِ  َماَت  ِإَمام   رِ یِبغَ  َماَت  من»

 ی بدون امام از دنیا برود، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است.هرکس

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

 37333، ح 37، ص 4مصر، ج  –

از دنیا رفته است و  هاآنمادر  اند که این روایت را چطور معنا کنند. پدر وبسیاری از اهل سنت معطل مانده امروز

 شناسند.روند، اما امام خود را نمیخودشان هم فردا از دنیا می



است یا مسلمانان آمریکا « ملک سلمان»پندارند مسلمانان عربستان امام زمانشان بعضی از این افراد چنین می

م و رئیس جمهور آن مملکت است. کنند امام زمان هر عصری حاکخیال می هاآناست. « ترامپ»امام زمانشان 

 تر نیست تا به حقیقت؟!آیا این تفکر به تمسخر شبیه

اند. با اینکه را قبول نکنند، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته« ترامپ»به عنوان مثال مسلمانان آمریکا اگر امامت 

 بعد از روایت:« صحیح مسلم»خودشان در کتاب 

 «ةا یَجاِهلِ  َتةا یمِ  َماَت  َعة  یبَ  ُعُنِقهِ  یف َس یَولَ  َماَت  َوَمن  »

 نویسند:در حدیث دیگری می

ُتُلوا نِ یَفتَ یلَِخلِ  عَ یُبو إذا» َخرَ  َفاق   «ِمن ُهَما اآل 

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

 3151، ح 3411، ص 1، ج یاقالب عبد فؤاد محمد: قیتحق روت،یب - یالعرب التراث

طبق این روایت در هر عصری در کره زمین باید تنها یک امام باشد. اگر دو امام باشد، هرکسی اول مورد بیعت 

 قرار گرفت امام زمان است و نفر دوم واجب القتل است. اهل سنت در این روایات معطل ماندند که چکار کنند.

خاطر نعمت والیت در یک سجده شکر بگذرانیم، قسم به جان حضرت  دوستان عزیز! اگر تمام عمرمان را به

 ولی عصر حق مطلب را نتوانستیم ادا کنیم.

خدای عالم این نعمت را رایگان و ارزان در اختیار ما قرار داده و ما متأسفانه قدردان این نعمت نیستیم. مثال ما 

فهمد که چه رود، تازه مید. وقتی از آب بیرون میدانهمانند ماهی است که در داخل آب است و قدر آب را نمی

 نعمتی در اختیارش بوده است.



کنم که نعمت والیت لمس می واقعاا کنم، های کشورهای خارجی با اهل سنت بحث میبنده وقتی در مسافرت

نعمت فهمد که ما در چه خواند، تازه میچه نعمت بزرگی است. وقتی انسان کتب اهل سنت و وهابیت را می

 دانیم.بزرگی قرار گرفتیم و قدر آن را نمی

وظایف ما در عصر غیبت، بحث شناخت امام و معرفت امام است. این در رتبه اول وظیفه یک  ینتربزرگیکی از 

اگر بگوییم پدرم یا از اعتقاد تقلیدی بیرون بیاییم.  شیعه است. باید امام را بشناسیم و به دیگران بشناسانیم.

 ه است که علی حق است، باید بگوییم که پدر و مادرت اشتباه کرده است.مادرم گفت

دانستی که خدا هست؟ او پرسند: از کجا میگذارند و از او میما در روایت داریم که بعضی افراد را در قبر می

 گفتند که خدا هست و من هم به این باور رسیدم.گوید: مردم میمی

گوید: پدر و مادرم و مردم نستی که علی بن أبی طالب حق است؟ او در جواب میداپرسند: از کجا میاز او می

 زنند که قبر او تا قیامت مملو از آتش شود.گفتند. یک مرتبه گرز آتشین به قبر او می

اعتقاد تقلیدی یکی از گناهان بزرگ برای ماست. ما باید تالش کنیم این اعتقاد تقلیدی را کنار بگذاریم. این 

 خورد.ها که "دیگران گفتند علی حق است" یا "دیگران گفتند حضرت مهدی امام زمان است" به درد نمیباور

الحمدلله شما طلبه هستید و در اردوگاه آموزشی حضرت ولی عصر قرار دارید. اولین کاری که باید انجام دهید، 

ادله دال بر باید شما  ،امامتمسئله در  مخصوصاا این است که توحید و نبوت و امامت و معادتان استداللی باشد. 

 امامت امیرالمؤمنین و ائمه اطهار را از قرآن و سنت به ذهن بسپارید.

گویید علی حق است"، باید بتوانید اگر در ماشین یا قطار یا هواپیما یا بازار از شما سؤال کردند: "به چه دلیل می

همچنین باید بتوانید از کتب شیعه و اهل سنت چند مه کنید. چند آیه از قرآن کریم بر حقانیت امیرالمؤمنین اقا

 !سربازگویند می شمابه اگر اینگونه شد،  روایت بر حقانیت امیرالمؤمنین استدالل کنید.



کنم اگر ادبیات خوب نداشته باشید و البته شما باید مباحث ابتدایی خود را خوب بخوانید. من همیشه توصیه می

اگر منطق و معانی بیانتان خوب وایات ائمه اطهار را خوب بفهمید. توانید رباشد، نمیصرف و نحوتان خوب ن

خوب  حتماا توانید در بحث و مناظره و پاسخ به شبهات قدرتمندانه حضور پیدا کنید. باید این مبادی را نباشد، نمی

 بخوانید.

باید توانایی داشته باشید از ابتدای کتاب اید، گویم کتابی که شما خواندن آن را از نصف گذراندهمن همیشه می

کشیم خوابی میتدریس کنید. اینطور خواندن ارزش دارد، وگرنه اگر برای شب امتحان بخوانیم، دو سه شب بی

خورد و این طلبه، طلبه مورد دلخواه امام زمان اینطور خواندن به درد نمیتحان بدهیم و نمره قبولی بگیریم. تا ام

 نیست. 

گی آشنا باشد، زیرا واجبات امروزه ما همین است. کوتاهی کردن در مسائل درسی اید به مبادی طلبهطلبه ب

 خیانت به خود و موالیمان است.

خوانیم؟ ادبیات برای چیست؟ ما باید بتوانیم احادیث ائمه اطهار )علیهم السالم( را ما این درس را برای چه می

احادیث ائمه اطهار را درک کنیم و به دیگران برسانیم. ما به همین خاطر داریم  بفهمیم و بفهمانیم. ما باید بتوانیم

 خوانیم.درس می

ها یکی از بهترین عبادات ماست. همچنین بنابراین ما باید تالش کنیم درس بخوانیم، زیرا همین درس خواندن

 مخصوصاا مباحث اعتقادی باید پیرامون های ادبیاتی پرداخته نشود، بلکه در کنار آن باید تالش کنیم تنها به بحث

 در حوزه والیت کار کنیم.

 غذا" از قبل دقیقه یک" نام به چالشی



مت هایی که در حوزه والیت و اماما باید برنامه بگذاریم و روز جمعه یا پنج شنبه که تعطیل است، یکی از کتاب

در حوزه والیت و امامت  ، الزم استه بیشترپانزده دقیقه نده دقیقه، است را مطالعه و مباحثه کنیم. هر روز 

 مطالعه کنیم.

مراد از بنده قبل از خواندن این کتاب با خود فکر کردم که دیدم به نام "یک دقیقه قبل از غذا". کتابی  یراا اخ

رفتم، نویسنده این کتاب نوشته بود: "هر روز که برای خوردن غذا به آشپزخانه مینامگذاری این کتاب چیست. 

شدم. تصمیم گرفتن از این دقایق استفاده اهی اوقات یک دقیقه تا چند دقیقه در سر میز غذاخوری معطل میگ

نوشتم که بعد از گذشت دو یا سه من هر روز یک دقیقه مطلب میو موضوعی را شروع به نوشتن کردم. کنم 

 سال به یک کتاب مفصل تبدیل شد."

الفیه ابن »گفتند: من کنند. مرحوم آیت هللا خزعلی مین استفاده میبعضی افراد از این اوقات مرده خود چنی

ما باید از رفتم حفظ کردم. ینطرف و آنطرف میرا در توالت حفظ کردم. قرآن را در ماشین زمانی که به ا« مالک

 این اوقات مرده خود حداکثر استفاده را کنیم و نگذاریم وقتمان تلف شود. 

 این کتاب را بخوانید در حوزه امامت و والیت،

مت است را مطالعه کنیم. باید تالش کنیم هر روز پنج یا ده دقیقه کتابی که مربوط به والیت و اما مخصوصاا ما 

را بخوانید، زیرا کتاب بسیار خوبی « مرحوم شرف الدین»اثر « المراجعات»کنم کتاب توصیه می معموالا من 

 است.

های خود به مناسبت غدیر فرمودند: من به علمای اهل سنت توصیه مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی

 مطالعه کنند.را « عالمه امینی»و « مرحوم شرف الدین»کنم کتب می



شخصیت طراز اول  ای میان دوهای خوبی دارد. در حقیقت مناظرهکتاب خوبی است، به این معنا که ویژگیاین 

 شیعه و سنی است.

« مرحوم شرف الدین»رئیس دانشگاه األزهر و از میان علمای شیعه « سلیم بشری»از میان علمای اهل سنت 

 کنند.فقیه و اصولی و متکلم با هم مکاتبه می

با تمام « سلیم بشری»کند و با هرچه در توان دارد از اهلبیت و امیرالمؤمنین دفاع می« مرحوم شرف الدین»

و رد کند و برای مذهب اهل سنت دلیل اقامه کند. این دو را مناقشه « شرف الدین»خواهد ادله توان خود می

 عالم هرچه توان داشتند را روی میز ریختند.

عالوه بر این، این کتاب بسیار مؤدب است و ادبیات خوبی دارد. این کتاب توهین به مقدسات اهل سنت ندارد، 

 ته و چیزی فروگذار نکرده است.همه چیز را هم گف« الدین مرحوم شرف»توهین به علمای اهل سنت ندارد و 

را در یک بیان بسیار شیرین و قشنگ بیان کرده  هاآنتمام مطاعن را گفته است، اما « مرحوم شرف الدین»

 است. انتخاب الفاظ برای ما بسیار مهم است.

ر ایم معبّ هایش افتاده است. وقتی از خواب بیدار شد، دستور داد که برپادشاهی خواب دیده بود که تمام دندان

چیست؟ معبر گفت: پادشاه به سالمت باد! تعبیر من ادشاه از او پرسید: تعبیر خواب بیاورید. معبر آوردند و پ

 خواب این است که تمام بستگان شما قبل از شما خواهند ُمرد.

ر داد معبر پادشاه عصبانی شد و دستور داد گردن او را بزنند که چنین تعبیری کرده است، اما آرام نشد و دستو

گویم. دیگری بیاورند. معبر دیگر آوردند و معبر گفت: پادشاه خواب شما بسیار خوب است. به شما تبریک می

عنای پادشاه به معبر دوم جوایز و هدایایی تقدیم کرد. دقت کنید مپادشاه از همه اقوامش بیشتر است. عمر 

 از همه اقوامش بیشتر است" یکی است. میرند" و "عمر پادشاه می"تمام اقوام شما قبل از شما 



 در مباحث شیعه و سنی که اگر اختالف و فتنه ایجاد کنیم؛ مخصوصاا انتخاب الفاظ خیلی مهم است، 

َنةُ  )وَ  ل ِمنَ  َأَشد   ال ِفت   (ال َقت 

 !است بدتر هم شتارک از( یپرست بت و) فتنه و
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 کتاب خوبی است، از این جهت است که ادبیات قشنگی دارد.« المراجعات» گوییم کتاببنابراین اگر ما می

کند. از نویسنده تندترین مباحث اختالفی شیعه و سنی را با یک الفاظ بسیار قشنگ و زیبا و اتوکشیده بیان می

 کند.طرف دیگر عالم اهل سنت مطالب تند نسبت به شیعه را خیلی قشنگ بیان می

این مسائل در حوزه معانی بیان است. اگر در معانی بیان خودمان صاحب نظر شویم و تجربه خوبی داشته 

 دهد در نحوه استدالل چکار کنیم.باشیم، آنجا به ما نشان می

دهد که کجا باید از برهان استفاده کنیم، کجا از خطابه استفاده کنیم و کجا از جدل در منطق به ما نشان می

کنید مجبورید از خورد و زمانی که شما با وهابیون بحث میکنیم. گاهی اوقات جدل هم به درد نمی استفاده

 مغالطه استفاده کنید.

خوانید، از استاد بخواهید زمانی که صنعات خمس منطق را می مخصوصاا یاد بگیرید.  تماماا باید این فوت و فن را 

بزرگوار را ن بزرگواران داشتند مثال بزنند. استاد طهار یا اصحاب آبرای هرکدام یک مصداق از مناظراتی که ائمه ا

 د و چندین برهان مصداق بیاورد.وادار کنید مطالعه کن

کنم دست استاد را ببوسید و کند، در اینطور موارد توصیه میهمانطور که استاد شما را به درس خواندن وادار می

 یتان مصداق بیاورد و تا نیاورد استاد را رها نکنید.تقاضا کنید در موردی همانند صنعات خمس برا



باید فرا بگیرید که ائمه اطهار کجا از برهان استفاده کردند، کجا از خطابه استفاده کردند، کجا از جدل استفاده 

 کردند.

 با بزرگان اهل سنت )سالم هللا علیه( مناظره شنیدنی امام رضا

کند و دستور تمام علمای اهل سنت را جمع می« مأمون»آید، طوس می امام رضا )علیه السالم( وقتی به منطقه

 ای با امام هشتم تشکیل بدهید تا آبروی علمی امام هشتم برود.دهد که باید مناظرهمی

 دنخواهکنند و میشوند و شخصی که سرآمد علمای اهل سنت عصر بود را انتخاب میعلمای اهل سنت جمع می

 های بسیار زیبایی برای ما دارد.اظره کند. این مناظره درسبا امام رضا من که او

گوید: شما امامت ابوبکر که مردم او را خواهد از مغالطه استفاده کند، به همین خاطر میاین شخص ابتدا می

ه نه امام قرار دادند، به او راضی بودند و با او بیعت کردند را قبول ندارید و به سراغ علی بن أبی طالب رفتید ک

 امام شد و نه مردم او را قبول کردند.

 امام رضا نیامدند ادله امامت امیرالمؤمنین در قرآن و حدیث را بیان کنند، بلکه مغالطه را با مغالطه جواب دادند.

کنید ابوبکر افضل الناس بود و مردم به امامت او راضی بودند، اما در سخنرانی که حضرت فرمودند: شما ادعا می

 کرد گفت:ایشان 

ُت  وَ  م  کتُ یُولِّ »  «یِرکمِبَخ  لَس 

 من خلیفه شما شدم، اما بهترین شما نیستم.

معنای حرف خلیفه اول این بود که شما از من بهتر هستید. او یا راست گفت و یا دروغ گفت. اگر او راست گفت، 

غ گفته است، انسان دروغگو بنابراین امام باید افضل الناس باشد، چرا غیر افضل امام شده است؟ اگر او درو

 صالحیت خالفت ندارد.



، «عالمه مجلسی» بحارو « طبرسی»اثر « اْلحتجاج»؛ 313، ص 3ج« عیون اخبار الرضا»این روایت در کتاب 

 ع دیگر وارد شده است.و مناب« المناقب البن شهرآشوب»کتاب 

 ه او باالی منبر رفت و گفت:ضرت در ادامه فرمودند شما امامت ابوبکر را قبول کردید، در حالی کح

َترِ ی َطاناا یَش  یلِ  ِإنَّ »  «ینِ یع 

 کند.مرا تحریک می دائماا من شیطانی دارم که 

 «أبشاركم وال اشعاركم في أوثر ال فاجتنبوني غضبت فإذا »

کنم و با در این زمان کسی کنارم باشد، موهای او را میعصبانی بشوم از من دور شوید که اگر اگر 

 کنم.ورتش را تکه تکه میچنگالم ص

 - بيروت - اْلسالمي المكتب: النشر دار الصنعاني، همام بن الرزاق عبد بكر أبو:  المؤلف اسم المصنف،

، ح معصية في طاعة ال باب، 117، ص 33، ج األعظمي الرحمن حبيب:  تحقيق ، الثانية: الطبعة ،3411

31613 

 ک خلیفه! البته خود اهل سنت این تعبیر را در کتب خود دارند.این شخص به یک دیوانه بیشتر شبیه است، تا ی

ترین عالم اهل سنت بود، عالم و پرقدرت ینتربزرگنام داشت که « یحیی بن ضحاک سمرقندی»طرف مقابل 

 به طوری که در میان اهل سنت باسوادتر از او وجود نداشت.

 333یکی از علمای بزرگ اهل سنت متوفای « عانیعبدالرزاق صن»این عبارت در کتب اهل سنت هم وجود دارد. 

گوید ابوبکر کند و مینقل می 117م صفحه جلد یازده« المصنف»در کتاب خود به نام « بخاری»هجری و استاد 

 باالی منبر رفت و گفت:



 کمل معه انکو یبالوح عصمی انک هللا رسول إن لها أقوم ال إذا هللا رسول سنة میکف أعمل یأن فتظنون»

 «ینیعتری طانایش یل وإن

توانم، زیرا پیغمبر اکرم ملکی ای مردم! اگر انتظار دارید که من همانند پیغمبر اکرم عمل کنم نمی

کرد در حالی که من یک شیطان دارم که مرا از راه به در داشت و جبرئیل او را از لغزش حفظ می

 کند.می

 «مکشارأب وال مکاشعار یف أوثر ال یفاجتنبون غضبت فإذا»

 کنم.کنم و با چنگالم پوستتان را تکه تکه میاگر عصبانی شدم از اطرافم کنار بروید، زیرا موهایتان را می

 - روتیب - یاْلسالم تبکالم: النشر دار ،یالصنعان همام بن الرزاق عبد رکب أبو :المؤلف اسم المصنف،

 31613، ح 117، ص 33، ج یاألعظم الرحمن بیحب: قیتحق ة،یالثان: الطبعة ،3411

ها را : امامی که شما معتقدید همه او را قبول کردند و راضی شدند، خودش این حرففرمایدامام رضا می

گوید و اگر شیطان او را اگر این شخص راست میگوید. گوید و یا دروغ میراست میها را یا زند. او این حرفمی

گر او دروغ خورد. ااندازد، به درد امامت نمیا چنگ میکند و صورت مردم رتحریک کند موی مردم را می

 .گوید شخصی دروغگو امام نمی شودمی

خواست زمین به قدری شرمنده شد، طوری که می« یحیی بن ضحاک سمرقندی»در روایت وارد شده است که 

 ند.شکافته شود و او داخل زمین برود. این در حالی بود که همه علمای اهل سنت هم نشسته بود

دهی؟ او در جواب گفت: امام رضا کاری کرد که راه جواب گفت: یا یحیی! چرا به امام رضا جواب نمی« مأمون»

 پس دارم و نه راه پیش دارم.را از من گرفت. من نه راه 



رود. امام رضا نفرمودند که پیغمبر اکرم در غدیر خم در دقت کنید قضیه برهان نیست، بلکه در فاز مغالطه می

با او به مغالطه چنین است، بلکه  و حدیث وصیت رد علی بن أبی طالب چنین فرمودند یا حدیث منزلتمو

 پرداختند.

بنابراین صنعات خمس را خوب یاد بگیرید و برای هرکدام مصداقی از مناظرات ائمه اطهار )علیهم السالم( پیدا 

 مناظرات ائمه اطهار و صحابه را آورده است.دارد که تمام « اْلحتجاج»کتابی به نام « مرحوم طبرسی»کنید. 

اْلمامة" نوشته است که در نرم افزار  ییکی از علمای نجف کتابی چند جلدی تحت عنوان "مناظراة ف یراا اخ

 هم موجود است. در این کتاب تمام مناظرات ائمه اطهار و صحابه وارد شده است.« مکتبه اهلبیت»

ای یکی از این مناظرات را دهید این باشد که هر روز یا هفتهی که انجام میبنابراین تالش کنید یکی از کارهای

 کند.آماده می کامالا خوب مطالعه کنید، زیرا شما را 

امروز که ما در عصر غیبت حضرت ولی عصر هستیم جشن گرفتن برای امام زمان خیلی خوب است یا رفتن به 

 سربازی ما شناختن و شناساندن آن بزرگوار است.دیدار دوستان بسیار خوب است، اما وظیفه اصلی 

را « شیخ مفید»توقیع حضرت ولی عصر به  365صفحه  51جلد « بحاراالنوار»در کتاب « مرحوم مجلسی»

 فرماید:آورد. در این توقیع وارد شده است که حضرت میمی

ُزُب ی اَل  وَ  م  کِبأَن َبائِ  ِعل ُمَنا ُط یحِ ی َفِإنَّا» َباِرکم ِمن   ء  یَش  َعنَّا ع   «َأخ 

 ما از تمام کارهای شما اطالع داریم و چیزی از کار شما بر ما مخفی نیست.

، 51ج  ،محققاناز  ی، محقق / مصحح: جمعیتق، محمد باقر بن محمد یسنده: مجلسیبحار األنوار، نو

 6، ح 365ص 

  ولی عصر است.عین حضور حضرت  کامالا شنوید، زنم و شما میهمانطور که بنده اآلن حرف می



گویند: "علم امام به عالم هستی از علم عالم تعبیری دارند که می« مصباح الهدایة»حضرت امام خمینی در کتاب 

باالترین علم، علم حضوری به معنای علم خود انسان بر خود انسان است. به  تر است."هستی بر خودش قوی

گذرد که تر است. چه بسا چیزی از ذهنمان میر خودمان قویتعبیر امام خمینی علم امام به ما از علم خودمان ب

 شناس باشیم!اینطور امامباید توجه نداریم، اما حضرت ولی عصر از آن آگاهی دارد. 

 «جاهلیة میتة مات زمانه إمام یعرف ولم مات من»

 رفته یادن از جاهلیت مرگ به باشد، نداشته معرفت زمانش امام به نسبت که حالی در بمیرد هرکسی

 .است

، 3اکبر، ج  علی غفاری،: مصحح/  محقق ی،عل بن محمد بابویه، ابن: نویسنده النعمة، تمام و الدین کمال

 3، ح 413ص 

چنین باشیم که احساس کنیم بیست و چهار ساعت در محضر موالیمان حضرت ولی عصر )ارواحنا فداه( 

 هستیم.

 الم هللا علیه()س از امام رضا «ابی نصر بزنطی»شنیدنی  خاطره

احمد بن ابی »امام رضا از ما خیلی بیشتر است.  کنم؛ گرچند الفت شما باای را از امام رضا نقل میبنده قضیه

برم. او هم جزو خوانم لذت میاز اصحاب ناب امام رضاست. وقتی که من شرح حال او را می« نصر بزنطی

 اصحاب اجماع است و هم جزو مشایخ الثقات است.

و  «ابن ابی عمیر»کند که امام رضا هنوز در مدینه بودند که من با تعدادی از اصحاب از جمله قل میاو ن

تمام شد و رفتند، اما سؤاالت من از  هاآنو همگی سؤاالتی داشتیم. سؤاالت  خدمت حضرت رسیدیم« صفوان»

 محضر امام رضا زیاد بود و طول کشید.



خداحافظی  خواستممی نوشتم تا اینکه شب از نیمه گذشت. منمی دادند و منحضرت سؤاالت مرا جواب می

من هم . بمان ما منزل در را امشباآلن نیمه شب است.  «نصر ابی بن احمد: »فرمود رضا امام اما بروم،کنم و 

 که به دنبال تعارف بودم سریع اجابت کردم.

 خوابممی آن در هرشب که رختخوابی و مخوابمی هرشب من که اتاقی همان در داد دستور خود غالم به حضرت

 احساس شنیدم، امام از را جمله این که وقتی: گویدمی او .کند استراحت آنجا در «بزنطی» آقای تا کنید پهن را

 .کنممی پرواز ملکوت در که کردم

 من نصیب ار سعادتی چه خدا : رفقای من امشب چه سعادتی را از دست دادند وگفتم خود با و رفتم اتاق داخل

 .خوابیدم زمان امام اختصاصی رختخواب و زمان امام اختصاصی اتاق و زمان امام منزل در که است کرده

 نصر اببی بن احمد» آقای: فرمایندزنند و میهمین که این فکر از ذهنم گذشت، دیدم امام رضا در را می

 به فضیلت بلکه نیست، فضیلت امام یاختصاص رختخواب و اتاق در خوابیدن و امام خانه در بودن «بزنطی

 !تقواست

 (َأت قاکم اللَّهِ  ِعن دَ  َأکَرَمکم   ِإنَّ )

 .شماست تقواترین با خداوند نزد شما ترینگرامی

 31 آیه(: 43) حجرات سوره

ها به تقواست. مشاهده کنید که این فکر در اتاق هرکسی تقوایش بیشتر است، ارزشش باالتر است؛ ارزش

دهند. امام زمان ما اینطور گذشت، اما حضرت از ذهن او خبر می« بزنطی»حاف تنها از ذهن تاریک زیر ل

 هستند.

ُزُب ی اَل  وَ  م  کِبأَن َبائِ  ِعل ُمَنا ُط یحِ ی َفِإنَّا» َباِرکم ِمن   ء  یَش  َعنَّا ع   «َأخ 



 .ما احاطه علمی به تمام اخبار و کارهای شما داریم و چیزی از شما بر ما پوشیده نیست

 گذرد هم آگاهی دارم.فرمایند: من از آنچه که بر دلتان میبه این معناست! حضرت مهدی )ارواحنا فداه( می

دوستان عزیز اگر معرفت ما این چنین باشد، برخورد ما با حضرت ولی عصر چطور خواهد بود؟ نماز ما چطور 

د بود؟ زیارت ما چطور رس ما چطور خواهخواهد بود؟ روزه ما چطور خواهد بود؟ عبادت ما چطور خواهد بود؟ د

 کند. در این صورت تمام اعمال ما رنگ و بوی دیگری پیدا میخواهد بود؟ 

یه سار حضرت رویم در سااین قضیه همانند این است که ما در رکاب حضرت ولی عصر هستیم و هرکجا می

 اشد هیچ ارزشی ندارد.تر از این بها باید چنین باشد و اگر کممعرفت کنیم. امروزحرکت می

 به اذن هللا تبارک و تعالی حضرت ولی عصر بر تمام عالم هستی والیت دارند، نه تنها بر من و شما!

یه، استاد آیت هللا خوئی یکی از فقهای بزرگ شیعه است. ایشان فق« آخوند خراسانی»شاگرد « مرحوم کمپانی»

در بحثی در رابطه با بیع « ای بر مکاسب شیخ انصاریحاشیه»او در کتاب متکلم بودند.  اصولی، فیلسوف و

 نویسد:فضولی و والیت ائمه اطهار جمله زیبایی دارد. ایشان می

 «ةیعیالتشر و ةینیوکالت األمور عیجم یعل ةیالباطن السلطنة و ةیالمعنو ةیالوال لهم»

 .ائمه اطهار والیت معنوی و سلطنت باطنی بر تمام امور تکوین و تشریع دارند

 116 ش، 163، ص 3، ج یکمپان نیحس محمد ،یاصفهان: سندهینو اسب،کالم تابک ةیحاش

فرمایند: ائمه اطهار )علیهم السالم( همان والیتی که خدا دارد غیر از می« بیع»مرحوم آیت هللا خوئی در کتاب 

الم تکوین و چه در عالم والیت بر عبادت را دارا هستند و خداوند به آن بزرگواران کرم فرموده است، چه در ع

 تشریع.



بنابراین ما باید نسبت به ساحت مقدس موالیمان حضرت ولی عصر )ارواحنا فداه( این چنین باشیم و همواره 

 خود را در محضر او احساس کنیم.

ل مرحوم آیت هللا کوهستانی که یکی از اوتاد بودند، به طوری که امروزه قبرشان در مازندران زیارتگاه است. نق

حضرت توسط یکی از یارانش به او پیام به یاد حضرت بودند.  غالباا شده است که ایشان در بیست و چهار ساعت 

ما هرچه به یاد امام زمانمان باشیم، او هم به همان اندازه  کنیم، خیلی به یاد ما هستی!دادند: ما از تو تشکر می

 فرماید:قرآن کریم میبه یاد ما هست. 

کم یُرونِ ک)َفاذ   کر   (َأذ 

 .باشم شما ادی به تا دیباش من ادی به پس

 353(: آیه 3سوره بقره )

ببینیم در طول بیست و چهار ساعت چقدر به یاد امام زمانمان و به فکر حضرت مهدی هستیم، زیرا همان اندازه 

 هم او به فکر ماست. باید ببینیم چقدر حضرت را دوست داریم.

فرماید: دارد: یابن رسول هللا! شما چقدر ما را دوست دارید؟ حضرت میعرضه می آید وراوی نزد امام صادق می

 به همان اندازه که شما ما را دوست دارید.

هایتان است. حضرت همان اندازه هم شما به قلب خود مراجعه کنید و محبت اهلبیت و امام زمان چقدر در دل

 را دوست دارد.

دمان را با حضرت ولی عصر بیشتر کنیم. حضرت ولی عصر به مادرش گی پیونتالش کنیم از ابتدای طلبه

ای ویژه دارد. حضرت را به مادرش حضرت فاطمه زهرا سوگند بدهیم که نظر ویژه حضرت صدیقه طاهره عالقه

 به ما کند، نه نظری که برای عموم دارد.



 به ذره گر نظر لطف بوتراب کند

 به آسمان رود و کار آفتاب کند

ها یت به ما نظر ویژه کنند، هم دنیایمان آباد است و هم آخرتمان آباد است. در این صورت در درساگر اهلب

 شویم.موفق هستیم، در کارهای دنیوی موفق هستیم، در تبلیغ موفق هستیم و در همه امور موفق می

نخواهیم برد. عزیزان  اگر عنایت اهلبیت نباشد و ما بخواهیم با دست و پای خودمان حرکت کنیم، کار به جایی

 در این ایام والدت حضرت ولی عصر تالش کنیم با حضرت صاحب الزمان عهد و پیمان ببندیم.

ز صبح مرتب در زیارت آل یاسین یک دنیا معارف نهفته است. باید مقید باشیم زیارت آل یاسین را همانند نما

کنیم، قادات خود را به حضرت عرضه میاین دستور حضرت ولی عصر است و ما اعتبخوانیم و ترک نکنیم. 

 د.کنمی را عرضه آید و اعتقادات خودشخدمت امام هادی میکه لعظیم حسنی همانند حضرت عبدا

خواهیم که فردای قیامت به این اعتقادات شهادت بدهند. ان شاءهللا عزیزان ما در این ما همچنین از حضرت می

اگر دوستان سؤاالتی دارند، من به چند مورد از سؤاالت پاسخ خواهم  ید.زمینه کوتاه نیایند. صلواتی ختم بفرمای

 داد.

 پرسش:

کنند، حول چه موضوعی متمرکز اآلن بیشترین شبهاتی که توسط یهود یا مسیحیت یا اهل سنت مطرح می

 است؟
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به مدت  3161زیر نظر آیت هللا سیستانی از سال  «مرکز األبحاث العقائدیة»در یکی از مراکز پژوهشی قم به نام 

های فارسی و عربی و انگلیسی و عربی و خارجی به زبانکشورهای ده سال تمام کتب ضد شیعه را از ایران و 

 اردو جمع آوری کردند.

ه برا استقصاء کردند و این کتابها در نتیجه حدود پنج هزار عنوان کتاب ضد شیعه جمع شد. محققین شبهات 

 آنها پاسخ دادند.

نوشتند که عمده شبهات چهارده قرن اخیر را « أصول مذهب الشیعة اْلثنی عشریة»وهابیت کتابی تحت عنوان 

یکی از اساتید دانشگاه محمد بن سعود ریاض در زمان « ناصرالدین قفاری»جمع آوری کردند.  کتابدر این 

 این کتاب را نوشته است.« ملک فهد»

د قم از جمله آیت هللا فاضل لنکرانی و آیت هللا شبیری زنجانی به بنده امر کردند که کارهای مراجع عظام تقلی

 حوزه خود را تعطیل کنید و به این کتاب جواب بدهید.

این کتاب سه جلد است و ما هم در سه جلد به آن پاسخ دادیم. جلد اول در خصوص شبهات مربوط به آیات 

شبهات مربوط به احادیث الوالیة است و جلد سوم در خصوص شبهات  الوالیة است، جلد دوم در خصوص

 مهدویت و شبهات توسل است.

البته ما حدود پنجاه مورد از شبهاتی که ایشان آورده بود و در رأس شبهات بود را جواب دادیم. این کتاب سه 

را جستجو کنید، « ةنقد اصول مذهب الشیعة اْلثنی عشری»جلدی روی سایت موجود است. اگر شما عبارت 

 های مختلف آن را گذاشتند.بینید که سایتمی



اضر این کتاب در نجف در چند مرکز علمی و تخصصی کتاب درسی قرار گرفته شده است. البته اصل در حال ح

 در دانشگاه مدینه به کتاب درسی در مقطع ارشد تبدیل شده است. قفاریکتاب 

دکتر »ین شبهات را جواب دادیم. یکی از دوستان ما به نام جناب آقای ما در جلد سوم حدود پنجاه مورد از ا

ای در سطح چهار دکتری داشتند که موضوع رساله ایشان شبهات رساله ،های فاضل حوزهیکی از طلبه« آیتی

 مهدویت همین کتاب بود.

خود را گرفتند. ایشان حدود بنده استاد راهنمای ایشان بودم و با نمره نوزده و هفتاد و پنج هم قبولی دفاعیه 

 هفتاد و هشت مورد از شبهات این کتاب در خصوص مهدویت را پاسخ داده است.

ه را در پنجاه شبهه خالصه کردیم. بیست و پنج شبهه با اولویت یک و بیست و پنج شبه شبهات وهابیتما تمام 

 به این شبهات پاسخ دادیم.با اولویت دو دسته بندی کردیم و 

 وهابیت ن سایت پاسخ گوئی به شبهاتتریی قو 

ای نیست که وهابیت مطرح کرده مراجعه کنید، شبهه« مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر»اگر شما به سایت 

 باشند و ما جواب نداده باشیم.

که نه در حوزه علمیه قم، نه در حوزه علمیه مشهد و نه در حوزه علمیه  -و هذا من فضل ربی  –کنیم ما تحدی می

سه تحقیقاتی حضرت ولی مؤس»سایتی در حوزه پاسخ به شبهات وهابیت مثل سایت  ،تهران و نه خاورمیانه

 این نه تنها نظر بنده است، بلکه مسئولین حوزه علمیه قم هم بر این عقیده اتفاق نظر دارند. نیست. « عصر

تعدادی از ی و بحث داشتم. مختلف سخنران هاییالتاچهل روز در آمریکا بودم و در  3131بنده در سال 

فقط دانشجویان از دانشگاه تورنتو کانادا در کالیفرنیا نزدیک سانفرانسیسکو جایی که ما بودیم آمدند و گفتند: ما 

 آمدیم به جهت اینکه از سایت شما تشکر کنیم.



نشگاه بسیار عریض دانشگاه آمریکای شمالی است و چند میلیون دانشجو دارد. این دا ینتربزرگدانشگاه تورنتو 

« مؤسسه ولی عصر»ای مطرح کردند، ما به سایت ها و وهابیت هر شبههگفتند: عربستانی هاآنو طویل است. 

 مراجعه کردیم و دیدیم جوابش آنجاست!

به این کار  عمدتاا کارمان شبهات وهابیت است. ما کارهای دیگر را کنار گذاشتیم و  3161از سال  یباا تقرما 

 پرداختیم.

های آن دسترسی دارند. ما تالش کردیم سرچ این اگر دوستان وارد این سایت شوند، به این شبهات و جواب

سایت هم یک سرچ جامع و پیشرفته باشد. اگر شما در یک شبهه دو یا سه کلمه را تایپ کنید، موضوعی که در 

 آورد.این خصوص بحث کردیم را برایتان می

به چهار هزار « شبکه جهانی والیت»و « شبکه سالم»سخ راه انداختیم. بنده در ما سامانه پرسش و پا یراا اخ

 سؤال پاسخ دادم و مباحث همگی زنده بود. ما این سؤاالت را تحت عنوان یک نرم افزار درآوردیم.

 کند و ازف میاگر شما از یک سؤال دو یا سه کلمه آن را جستجو کنید، حدود ده یا بیست سؤال برای شما ردی

شود که کدام یک از این سؤاالت مورد نظر شما هست. روی هر سؤالی کلیک کنید، جواب آن شما پرسیده می

 آورد.سؤال را برایتان می

 پرسش:

 ؟را مطرح کنیدتر از همه است امکان دارد یکی از شبهاتی که مهم اگر
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در « قفاری»این است که کنند، ر رابطه با حوزه مهدویت مطرح میبه عنوان مثال یکی از شبهاتی که وهابیت د

نویسد که وقتی حضرت مهدی )ارواحنا فداه( بیاید تمام اهل می« اصول مذهب الشیعة اْلثنی عشریة»کتاب 

 کشد.سنت را می

صابی که گوسفند رساند و همانند قنویسد: حضرت مهدی از هر هزار نفر، نهصد و نود و نه نفر را به قتل میاو می

 کنند.کند ایشان مردم را سالخی میرا سالخی می

 «شاته القصاب ذبحی ماک دهیب ینفس یوالذ ذبحهمی»

، یالقفار یعل بن هللا عبد بن ناصر: ، المؤلف- ونقد عرض - ةیعشر یاْلثن ةیاْلمام عةیالش مذهب أصول

 ب ب. سیرة القائم المنتظر، با111، ص 3هـ، ج  3434 ،یاألول: بدون، الطبعة: النشر دار

در آن زمان وجود نداشت. در آن زمان  اصالا بینیم کلمه "اهل سنت" کنیم و میما تکه تکه عبارات او را بررسی می

 کشد.آید و تمام اهل سنت را میچنین نبود که رسول اکرم بفرمایند حضرت مهدی می

آن است که  دروغاست و بدترین قفاری دار شاخ وغمعاویه از هم جدا شدند. این دراهل سنت و شیعه در زمان 

تاریخ آن را رسوا کند. واژه اهل سنت نه در زمان پیغمبر کرم بود، نه در زمان ابوبکر بود، نه در زمان عمر بود و نه 

 در زمان عثمان بود. معاویه "اهل سنت" را مطرح کرد.

کشد؟ به ما است که حضرت مهدی اهل سنت را می کدام روایت از پیغمبر اکرم وارد شده !«قفاری»جناب آقای 

کنید پیغمبر اکرم فرموده است شما ادعا مید. این جواب بسیار دندان شکن است. یک روایت نشان بدهی

 کند، ما می پرسیم که یک روایت در این زمینه بیاورید!سنت را همانند قصاب سالخی میحضرت مهدی اهل 



ما یک روایتی داریم که در کتاب بله د آن صحیح نباشد، هیچ ارزشی ندارد. جواب دوم این است روایتی که سن

درباره نواصب است. که حضرت اسالم را به نواصب عرضه اهل سنت بلکه درباره نه  آنهمهم هست، « کافی»

به پا دهند که فتنه کنند، اما تعهد میکنند و یک دسته اسالم را قبول نمییک دسته اسالم را قبول میکند می

نکنند و جزیه بدهند. یک دسته از نواصب هستند که نه حاضرند مسلمان شوند و نه حاضرند دست از فتنه 

 کند.را قتل عام می هاآنبردارند. حضرت مهدی 

عالمه »آورده است.  11جلد هشتم صفحه « کافی»در کتاب « مرحوم کلینی»این روایت هم سندا ضعیف است. 

گوید: روایت سندا ضعیف می 314صفحه  35است، در جلد « کافی»که شرح « لعقولمرآة ا»در کتاب « مجلسی

 است.

وقتی که روایت سندا ضعیف است، روایت ضعیف هیچ اعتباری ندارد. به قدری افرادی بودند که در زمان بنی 

کردند و جعل می کردند و روایاتی را از قول امام صادق و امام باقرامیه و بنی عباس از حکومت پول دریافت می

 کردند.در جامعه منتشر می

فرماید: هرکسی روایاتی از ما نقل کرد را به قرآن کریم و روایات متواتر اجداد ما امام صادق )علیه السالم( می

 خواهیدیمعرضه کنید. اگر مطابق قرآن کریم و سنت مسلم نبود به دیوار بکوبید! این روایت چنین است و شما 

 چکار کنید!در این خصوص 

« شبکه وصال»و « شبکه کلمه»ای همانند های ماهوارهاین یکی از شبهات وهابیت است که امروزه در شبکه

بیش از هزار بار « شبکه کلمه»کنند. شاید را شبانه روز نقل می« قفاری»دهند و عبارت بسیار روی آن مانور می

 تاکنون این عبارت را مطرح کرده باشد.

دهیم فرج موالیمان حضرت بقیة هللا األعظم را نزدیک وی حضرت زهرای مرضیه سوگند میخدا را به آبر

 .دهیمیمبگرداند. خدایا به آبروی والیت علی، خدایا به آبروی حرمت زهرا تو را سوگند 



کردند، در کنار قبر حضرت فاطمه زهرا دو جمله حضرت امیرالمؤمنین وقتی حضرت زهرای مرضیه را دفن می

 حضرت فرمودند:وز فرمودند. جانس

رِ  کتِ یَصفِ  َعن   اللَّهِ  َرُسولَ  ای َقل»  «یَصب 

 یا رسول هللا! صبر من در مصیبت زهرا تمام شد.

ا» نِ  َأمَّ َمد   یُحز   «َفَسر 

 حزن من تا قیامت باقی است.

ا وَ » د یلِ یلَ  َأمَّ  «َفُمَسهَّ

 ها از غصه خواب به چشم علی نخواهد رفت.دیگر شب

، خ 131، ص یصبح صالح،: مصحح/  ، محققینحس بن محمد ،یالرض فیشر: سندهیغة، نوالبال نهج

نِ  ِعن دَ  َقاَلهُ  َأنَّهُ  َعن هُ  یُروِ  ع َلهُ  اَلم  ک ِمن   وَ  313  ِعن دَ  ص اللَّهِ  َرُسولَ  ِبهِ  یال ُمَناجِ ک ع َفاِطَمةَ  النَِّساءِ  َدةِ یَس  َدف 

ِره  َقب 

یک شب حنا درست کرده بودم و گفتم: علی جان! موهایتان سفید شده گوید: در جنگ صفین می« ابن عباس»

جنگ صفین بیست و هشت سال بعد از شهادت کردم تا موهایتان را خضاب کنید.  است. من حنا درست

 حضرت فاطمه زهرا اتفاق افتاد.

عزادار که مو خضاب  امیرالمؤمنین فرمودند: ابن عباس! مگر خبر نداری که ما هنوز عزادار فاطمه هستیم. انسان

ا»اش کردند، این جملههزاران سال هم عمر میکند. اگر علی نمی نِ  َأمَّ َمد   یُحز   باقی بود. «َفَسر 



 «لیل مسهد»گویم: خدایا به گویم، این است که میکنم و مییکی از چیزهایی که من گاهی اوقات حال پیدا می

دهم فرج ر مصیبت حضرت زهرا تو را سوگند میهای اشکبار آن حضرت دو چشم علی «حزن سرمد»و 

 موالیمان حضرت ولی عصر را نزدیک بگردان.

خدایا مقدمات ظهورش را فراهم بگردان. خدایا از باقیمانده غیبتش صرفنظر بفرما. خدایا ما را از یاران خاص، 

 سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده.

 مخصوصاا عزیزان ما در یمن بگردان. خدایا بر همه بیماران  صوصاا مخخدایا رفع گرفتاری از همه گرفتاران 

 معلولین ما شفای عاجل کرم فرما.

دهیم ما را در دنیا و آخرت از محمد و آل محمد جدا مکن. خدایا خدایا به حضرت صدیقه طاهره تو را سوگند می

م و قرآن و اهلبیت باألخص مقام معظم اش متصل نما. خدایا خدمتگزاران به اسالانقالب ما را به انقالب جهانی

 رهبری را موفق و مؤید بدار.

 خدایا به آبروی حضرت فاطمه زهرا حوائج ما را برآورده کن. خدایا دعاهای ما را به اجابت برسان.

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