
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 99/ 24/30پنجم و  جلسه هفتاد

 است؟ ، صرفًا یک مسئله تاریخیآیا مسئله امامت و خالفت امیرالمؤمنین موضوع:

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

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

ود های علمیه مطرح بهای وهابیت و بعضًا در حوزهی را که جدیدًا در رسانهایک شبههما در جلسات گذشته 

ی که در خدمت اها را ما به طور مفصل در دو سه جلسهشد؟ اینچه میشد شاره كردیم که اگر علی خلیفه میا

 خیلی زیاد است.در این زمنیه ، گرچه سخن دوستان بودیم عرض کردیم

دهند مخصوصًا بعضی از مانور می های وهابی هم خیلی روی آنند و شبکهکنیکی از شبهاتی که مطرح می

بحث امامت و خالفت امیر المؤمنین، یک بحث تاریخی است کنند، این است که ستان شیعه ما نیز تکرار میود

 میان امت اسالمی چیز دیگری ندارد! و تمام شد رفت و االن طرح این مسئله جز اختالف

رموده بود شما کنند. که ایشان فب میمنتس« بروجردی» العممی هللاشان را به فرمایشات آیتهم حرف بعضاً 

 شود.این باعث اختالف می ،های خالفت علی را مطرح نکنیدبحث

خدا ان شاء هللا از سر تقصیرات همه ما بگذرد و ما را مشمول رحمت خودش « واعظ زاده خراسانی»جناب آقای 

هللا العممی تاین مطلب را هم از آی 5و  4شماره « البالغه نهج»ی در مجله اایشان در یک مقاله ،قرار بدهد

 نقل کرده بود. « بروجردی»

الب مطو خیلی مأنوس بودند « بروجردی»که ایشان با آقای « شبیری زنجانی»هللا العممی من خدمت آیت

 زیادی هم از ایشان نقل دارند، رسیدم و این مسئله را از ایشان سؤال کردم.



یا خیر؟ ایشان  دهند درست استمی« جرودیبرو»من خودم از ایشان سوال کردم آیا این نسبتی که به آقای 

نماینده آقای  .مجلس مهمی بود« مدرسه فیضیه»ه کامالً غلط و نادرست است. در لمنه این ج :"فرمودند

« قمی»جناب آقای  ،را تأسیس کرد« مجمع التقریب» جا رفت وكه آن «دانشگاه األزهر مصر»در « بروجرودی»

 ".کردسخنرانی می

« بروجردی»هللا العممی فرمودند آیت که من پای سخنرانی ایشان بودم" گفت:« ی زنجانیشبیر»هللا آیت

موضوع خالفت ابتدا  ،سنت در کشورهای اسالمیسنت در جوامع اهلشما اگر در بحث میان اهل ه استفرمود

 "ختالف مواجه بشوید.چه بسا ابتدا با او  روند،ا به این سادگی زیر بار نمیهاین ،امیرالمؤمنین را مطرح کنید

را از « علوم اسالمی»بیت را مطرح کنید و ثابت کنید که فقط و فقط مرجعیت علمی اهل ،شما قبل از هر چیزی"

  "ها شایستگی دارند که مرجع معارف دینی باشند.این و بیت باید گرفتاهل

مت ائمه، المؤمنین، امامت ائمه، عصرویم سراغ مطالب خالفت و امامت امیر وقتی این مسئله جا افتاد بعد می"

 کنیم."و یا مهدویت را مطرح می

شما ابتدا اگر  که شنیده بود« بروجرودی»این آقا فقط یک جمله از آقای ولی  شان این بود.ایشان فرمایش

 ؛روندها زیر بار نالمؤمنین را مطرح کنید چه بسا اختالفی پیش بیاید و آنسنت مباحث خالفت امیروید با اهلبر

بعد این را  و که ما ابتدا بحث مرجعیت علمی، حدیث ثقلین و ... را مطرح بکنیماین را شنیده بود و اینفقط 

المؤمنین )سالم هللا علیه( است را رهای بعدی که مربوط به خالفت و والیت امیزمینه قرار بدهیم برای بحث

 نشنیده بود!!

ها بودیم جزو اولین سخنرانما در حرم که ظاهرًا  هم شب جمعه ، وممن در رابطه با این شبهه چند تا جواب دار

شاید بعضی از عزیزان ما هم  ،ها هم زیاد بودند، جمعیت زیادی بود و طلبهسخنرانی می کردیمکه بعد از کرونا 

 جا حضور داشتند.در آن



دیم که آیا خالفت و د صحبت کربه ما فرصت داده بودنکه دقیقه  03در حد  جا این شبهه را مطرح کردم وآنمن 

، االن هم یا نه دیگر االن نباید مطرح بکنیم؟ و المؤمنین، یک بحث تاریخی است و تمام شد رفتوالیت امیر

 المؤمنین )سالم هللا علیه( در جامعه اسالمی تأثیر گذار است؟ بحث خالفت و والیت امیر

 با توجه به جو ؛قابل فهم برای عموم مردم باشدفقط یک جواب خیلی کوتاه و مختصر دادم که در آنجا من 

المؤمنین، یعنی اعتقاد به مبارزه با ظلم، ستم، جنایت و استبداد، عرض کردم اعتقاد به امیر ،روزامجهانی دنیای 

  !حمایت از مملوم، ستم دیدگان و بیچارگانو 

رئیس  امرا را، سالطین را، ،فا راالیت امیرالمؤمنین، بزرگان کشور را، خلولی در برابرش عدم اعتقاد به و

که ولو این است ها اطاعت کردنواجب اإلطاعه دانستن و از دستورات آن ،«اولی االمر»جمهورها را به عنوان 

 ها کرده باشند!!ها آدم کشیآن

 هیچ غلطی« آمریکا» :فرمایدحضرت امام میو یا خروشد می« آمریکا»در برابر « مقام معمم رهبری»که این

است به امام حسن و امام حسین امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه(  وصیتبر گرفته از مواضع این تواند بکند، نمی

 :آمده است« البالغهنهج» 44که در نامه 

الِمِ  ُكونَا»  «َعْوناً  لِْلَمْمُلومِ  وَ  َخْصماً  لِلمَّ

محقق/  هجرت،ناشر: شريف الرضى، محمد بن حسين،  نهج البالغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده:

 44، نامه 424مصحح: فیض االسالم، ص

یعنی همواره در برابر ظالم، دشمن و در  ؛المؤمنین استر اعتقاد به امامت و خالفت امیراین در حقیقت شعا

همواره حامی باشید. و یا در رابطه با حضرت سید الشهداء )سالم هللا علیه( در منابع شیعه هم  ،برابر مملوم

 هم دارد که حضرت در روز عاشوراء فرمود:« بحار»در « مجلسی»رحوم مو آمده 



لِيلِ  ِإْعَطاءَ  ِبَيِدي ُأْعِطيُكمْ  اَل  اللَّهِ  وَ  اَل »  «اْلَعِبيد ِفَرارَ  َأِفر   اَل  وَ  الذَّ

 کنم!دهم، نه مانند بندگان فرار مینه مانند ذلت پذیران دست ذلت به شما می

 که حضرت فرمود: یجایتا آن

الِِمينَ  َمعَ  اْلَحَياةَ  وَ  َسَعاَدةً  ِإالَّ  اْلَمْوَت  َأَرى اَل  ِإنِّي وَ  »  «بََرماً  ِإالَّ  المَّ

نیست و شهادت در مبارزه با ظلم، جز سعادت  ظلم و اطاعت از ظالم جز ننگ و عارزندگی در زیر بار 

 !چیز دیگری نیست

مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى،  وت(؛ نویسنده:بير -خبار األئمة األطهار )ط بحار األنوارالجامعة لدرر أ

 494 ، ص44 ناشر: دار إحياء التراث العربي، محقق/ مصحح: جمعی از محققان، ج

که  همین تعبیر را آورده 492، صفحه 9جلد « مجمع الزوائد هیثمی»در  .سنت هم دارنداین را آقایان اهلالبته 

 حضرت فرمود:

 « برما إال المالمين مع والحياة سعادة إال الموت أرى ال إني»

 الريان دار: النشر دار ، 734: الوفاة الهيثمي بكر أبي بن علي:  المؤلف اسم؛ الفوائد ومنبع الزوائد مجمع

 492 ، ص9 ، ج4434 – بيروت,  القاهرة - العربي الكتاب دار/للتراث

« تاریخ دمشق»، 77صفحه « الناظر ةنزه»، 445صفحه  0جلد « عجم کبیرم»در « طبرانی»مثل و بزرگان دیگر 

 است. امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه(این نتیجه اعتقاد به خالفت و امامت  ،آورده 244، صفحه 44جلد 

وقتی  :فرمودنقل کرده اند که حضرت از رسول هللا و ایشان از پدرانشان از آقا امام جعفر صادق )سالم هللا علیه( 

 گویند:روز قیامت بیاید می



لََمة َأْعَوانُ  َأْينَ »  «المَّ

  هستند؟ کجا ستمگران یاران

. فرمود در روز قیامت منادی ندا می بیت استاین منطق شیعه است. امروز این منطق اعتقاد به امامت اهل

 یاران ستمگران کجا هستند؟  دهد:

  «َدَواةً  لَُهمْ  اَلَق  َمنْ  وَ »

گوید می ؛ها با قلم و دوات بودهتمام نوشتن ،نبودکه و کامپیوتر آن زمان معموالً دستگاه تایپ و ماشین نویسی 

 ؛بی در دوات ظالم بریزدرک  اگر کسی مُ 

 «ِكيساً  َربََط  َأوْ »

 بندی کند یا سر یک گونی را ببندد برای او بسته

ةَ  َلُهمْ  َمدَّ  َأوْ »   «َقلَم   َمدَّ

 ار بدهد قلمی را از دست ظالم بگیرد به دوات بزند و در دست ظالم قر

  «.َمَعُهمْ  َفاْحُشُروُهمْ  »

 ها را با ظالم محشور کنید.همه این

مؤسسة  ناشر:شيخ حر عاملى، محمد بن حسن،  الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ تفصيل وسائل

 َتْحِريِم  َباُب ، 474، ص44م السالم، جمؤسسة آل البيت عليهم السالم،  محقق/ مصحح: آل البيت عليه

الِِمينَ  َمُعوَنةِ  ةِ  َلوْ  وَ  المَّ ْلم ِمنَ  َأْيِديِهمْ  ِفي َما َطَلِب  وَ  َقلَم   ِبَمدَّ  42، حالم 



سنت و با آن شما بیایید این را با مکتب اهل .المؤمنین )سالم هللا علیه( استاین شعار اعتقاد به امامت امیر

 کسانی که حکومت غیر علی را آوردند مقایسه کنید. 

بیت األفکار » در نسخه ای که در ،بعد از قرآن است« اصح الکتب» که به قول آقایان،« مصحیح مسل»در کتاب 

  که روایت مفصل است. نقل می کند« حذیفه»از  ی راچاپ شده روایت« الدولیه عربستان

خلفاء نیست همه، حتی  ، فقطمراد از پیشوایان -آیند بعد از من پیشوایانی می :حضرت رسول اکرم فرمود

 فرمود پیشوایانی می آیند که: –گیرد جمهورها، پادشاهان و همه را میرئیس 

 «ِبُسنَِّتي َيْسَتن ونَ  وال ِبُهَدايَ  َيْهَتُدونَ  اَل »

 .کنندند و از سنت من هم استفاده نمیاهی نبردااز هدایت من بهره

َياِطينِ  ُقُلوُب  ُقُلوُبُهمْ  ِرَجال   ِفيِهمْ  َوَسَيُقومُ »  «ِإْنس   انِ ُجْثمَ  في الشَّ

 .شان، قلب شیطانی استولی قلب ؛ها انسان استنظاهر آدر میان آنها انسانهایی خواهد آمد که 

 گوید:می« حذیفه» 

 «ذلك َأْدَرْكُت  إن اللَّهِ  َرُسولَ  يا َأْصَنعُ  َكْيَف »

 اگر من درک کردم چه کار کنم؟

 «لِْْلَِميرِ  ُتِطيعُ  وَ  َتْسَمعُ  قال»

 !که قلبش، قلب شیطانی است اطاعت کناز امیر ولو اینکه این است وظیفه تو 

 «َوَأِطعْ  َفاْسَمعْ  َماُلكَ  َوُأِخذَ  َظْهُركَ  ُضِرَب  َوِإنْ 



 را به ناحق گرفت حق اعتراض نداری!اموالت  زد وگناه خواباند و شالق تو را بیظالم چه اگر چنان

: النشر دار ،264: الوفاة النيسابوري شيريالق الحسين أبو الحجاج بن مسلم: المؤلف اسم؛ مسلم صحيح

 4744 ، ح4446 ، ص0، جالباقي عبد فؤاد محمد:  تحقيق ، بيروت - العربي التراث إحياء دار

 فرماید:شما این را کنار فرمایش حضرت امیر )سالم هللا علیه( بگذار که می

الِمِ  ُكونَا»  «َعْوناً  لِْلَمْمُلومِ  وَ  َخْصماً  لِلمَّ

محقق/  هجرت،ناشر: شريف الرضى، محمد بن حسين،  غة )للصبحي صالح(؛ نویسنده:نهج البال

 44، نامه 424مصحح: فیض االسالم، ص

الِِمينَ  َمعَ  اْلَحَياةَ  وَ »  «بََرماً  ِإالَّ  المَّ

مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى،  بيروت(؛ نویسنده: -خبار األئمة األطهار )ط بحار األنوارالجامعة لدرر أ

 494، ص44: دار إحياء التراث العربي، محقق/ مصحح: جمعی از محققان، جناشر

بحثی  ،بحث تاریخی حرف غلطی است. ،تاریخش گذشتهخالفت و امامت امیرالؤمنین گوید بحث که میاین

 .دهدامروز در جوامع اسالمی خودش را نشان می ،نتیجه آن ، بلکهسال قبل باشد 4433نیست که مربوط به 

کند نقل می« بن غفلهسوید »از هجری هست،  205متوفای و است « بخاری»استاد که « ابن ابی شیبه» و نیز

 گوید خلیفه دوم گفت:که می

 «هذا عامي بعد ألقاك ال أن لعلي أدري ال إني »

 من نمی دانم شاید سال بعد تو را نبینم.

 بعد گفت:



 « مجدع حبشي عبد عليك أمر وإن وأطع فاسمع » 

 خود اطاعت کن اگر چه غالم حبشی گوش بریده باشد. از حاکم

  ؛، بشنو و اطاعت کن و اعتراض نکنحاکم کشور و شهر شما شدو آمد  یااگر یک آدم بیگانهیعنی 

 «فاصبر ضربك إن»

 !ات این است صبر کنیگناه کتک زد وظیفهاگر تو را بی

 «فاصبر حرمك وإن»

 .از تمام حقوق مسلمت محروم کرد صبر کن

 «ديني دون دمي وطاعة سمع فقل دينك ينتقص أمرا أراد وإن »

، بگو چشم انجام می دهم، حفظ جانم دینت را ناقص کند و از بین ببردکه  و اگر خواست کاری کند

 واجب تر از حفظ دینم می باشد.

 لكوفيا شيبة أبي بن محمد بن هللا عبد بكر أبو:  المؤلف اسم واآلثار؛ األحاديث في المصنف الكتاب

 ج ،الحوت يوسف كمال: تحقيق ، األولى:  الطبعة ،4439 - الرياض - الرشد مكتبة: النشر دار ،205: الوفاة

 00444، ح 544 ، ص6

را « یمن»در خانه حضرت زهرا را آتش بزن مردم  ،برو با حسین بجنگ !چشمبگو  ،برو با علی بجنگمثال گفت 

هر چه داد بزند و بگوید  ،پایت را روی گردنش بگذار ،کنندمی مردمی که امروز اعتراض ،به خاک و خون بکش

  :گفته هم که قرآنو  او امیر است!!چون  ،توانم نفس بکشم توجه نکننمی

ُسولَ  َوَأِطيُعوا اللَّهَ  )َأِطيُعوا  ِمْنُكْم( اأْلَْمرِ  َوُأولِي الرَّ



 !را[ پيامبر وصيايا]=  األمر اولو و خدا پيامبر کنيد اطاعت و! را خدا کنيد اطاعت

 59(: آیه 4سوره نساء )

محکوم کردند؟ را شود انجام می« غرب»کدام یک از کشورهای اسالمی این جنایاتی که امروز در شما ببینید 

 :و خلیفه دوم دستور دارد ،امیر است« ترامپ»گویند آقای می

 فال ديني دون دمي طاعةو سمع فقل دينك ينتقص أمرا أراد وإن فاصبر حرمك وإن فاصبر ضربك إن»

 «الجماعة تفارق
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 فرماید:می )سالم هللا علیه( امام حسین در حالی که !جانم باد دینم قربانبگو 

 «وجهاد عقيدة الحياة إنما»

 224: ص ،24ج ،(خوئى) البالغة نهج شرح في البراعة منهاج

اگر دیدی دینت به خطر افتاده و  ،گوید نهجا میولی این ؛اش را فدای دین کردسید الشهداء خودش و خانواده

 !!دینت را از دست بده و نگذار جانت به خطر بیافتد ،دهجانت به خطر افتا

تألیف آقای « السنة»کتاب در  !تنها در یک کتابنه  است. سنت آمدههای مفصل اهلدر کتاباین مسئله 

، 544، صفحه 6جلد « شیبه ابی ابنمصنف »در  ، آمده است؛ستهها ترین سنتگویند صحیحکه می« خالل»

 !و... آمده است« کنز العمال»، «در المنثور»، 459حه ، صف7جلد « سنن بیهقی»



ای غیر از و امروز دیگر نتیجه گذشته نین یک بحث تاریخی است والمؤمگویند بحث خالفت امیرکه میاینپس 

 اختالف ندارد، حرف کامالً اشتباهی است.

اش خروش و ین نتیجهاول ،علیبه اعتقاد  ؛تمام شد و رفت بحث خالفت علی نیست که بگوییم بحث گذشت

 ،مبارزه با ظلم و ستم، حمایت از مملوم، حمایت از کسانی که مورد ستم قرار گرفتند قیام در برابر ظالم است.

 .این نتیجه اعتقاد به امامت ائمه )علیهم السالم( است ،این نتیجه اعتقاد به امامت امیرالمؤمنین است

شود که شما در اش این میثمان و ... نتیجهآقای ابوبکر، عمر و ع اعتقاد به خالفتکه بینید از آن طرف شما می

 انتخاب کن و دین را فدای جانت بکن!را تزاحم دین و دنیا، دنیا 

مسجد روی پشت بام ساختمان  بودیم و «مکه مکرمه»با دانشجویان در  من در یکی از مناظراتی که همراه

که آن زمان « آقای ری شهری»جناب و خدمت  ،میکردهم ه و پیاد ضبط و بود 75 -74سال  ،داشتیمالحرام 

 .میهم برای رفقاء نقل کرد« بعثه»در و تقدیم کردیم  ،بود« مسئول بعثه مقام رهبری»

های وهابی که یکی از جوان ،طول کشیدتا سه ساعت و نیم سه ساعت  ما بحثو  كردیمها بحث میما با وهابی

 یک نکته عجیبی گفت.بود « دانشگاه ام القری»دانشجوی 

فارغ  یک دانشگاه وهابی پرور، ایدئولوگ پرور و لیدر پرور است.« دانشگاه ام القری»دوستان می دانند که 

 است. ما  «دانشگاه امام حسین»بال تشبیه مثل  .شوندشان امام جمعه، سفیر و یا قاضی میالتحصیالن

ابو »آقای دکتر " :گفت .هستیم« ابو مهدی»ما مشهور به جا معموالً آن ؛یکی از دانشجوها شروع به صحبت کرد

کند تا میبا او مبارزه  و تواند بکندگوید هیچ غلطی نمیمی« آمریکا»شما افتخار کنید رهبر شما در برابر  !«مهدی

 "!کنندافتخار می« آمریکا»ولی رهبران ما برای نوکری ایستد؛ آخرین نفس هم می



این مایه  ،شودها پخش میخورد و در تمام تلویزیونشان شراب میرود با سرانمی« ملک فهد»رهبر ما آقای "

 خار کنید."تان افتشما باید به این رهبران ،سر افکندگی ما است

دست ایشان  ،از طرف ما دانشجویان ،رسید« مقام معمم رهبری»تان به اگر یک روزی دست" :بعد گفت ایشان

ولی این  ؛اعتقاد شما را هم قبول نداریم ،شما را قبول نداریمو ید ما وهابی هستیم بگویاز طرف ما و را ببوسید. 

كه ای و می گوئیم  کنیمستاییم و به این افتخار میمی را و دیگر کشورهای ستمگر« آمریکا»مبارزه شما با 

 "کاش ما هم رهبرانی مثل رهبران شما داشتیم.

 انآیا این نمر شخصی خودش ،دنخروشطور میاین« آمریکا»برابر در  «مقام معمم رهبری»یا « امام»كه این

 المؤمنین است که فرمود:ن امیراست یا برگرفته از سخ

الِمِ  ُكونَا»  «َعْوناً  لِْلَمْمُلومِ  وَ  َخْصماً  لِلمَّ

محقق/  هجرت،ناشر: شريف الرضى، محمد بن حسين،  نهج البالغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده:

 44، نامه 424م، صمصحح: فیض االسال

 :کالم سید الشهدا )سالم هللا علیه( است که فرمود یا

الِِمينَ  َمعَ  اْلَحَياةَ  وَ  َسَعاَدةً  ِإالَّ  اْلَمْوَت  َأَرى اَل »  « .بََرماً  ِإالَّ  المَّ

مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى،  بيروت(؛ نویسنده: -خبار األئمة األطهار )ط بحار األنوارالجامعة لدرر أ

 494، ص44اشر: دار إحياء التراث العربي، محقق/ مصحح: جمعی از محققان، جن

برای مصلحتی چند صباحی این را  ،بساز «معاویه»گویند شما بیا با المؤمنین )سالم هللا علیه( میوقتی به امیر

خواهم به اه نمیبا گن .خواهم با ظلم به پیروزی برسمحضرت فرمود هرگز من نمی ؛بعدًا عزل کن ،سر کار بگذار

 .موفقیت برسم



کدخدا است بیاییم با کدخدا بسازیم و بعد سایر آقایان هم زیر پوشش کدخدا « معاویه»نیامد بگوید فعالً آقای 

 :منطق همان .جنگید« معاویه»ماه علی با  47 ،نه ؛او را اگر زیر کمندمان آوردیم دیگران هم خواهند آمد ،هستند

الِمِ  ُكونَا»  «َعْوناً  لِْلَمْمُلومِ  وَ  ماً َخْص  لِلمَّ

ها امیر المؤمنین با آن .ی ایجاد کردندافتنه« بصره»در « زبیر»و « طلحه» .داندرا ظالم می« معاویه»چون 

سابقه درخشانی در تاریخ اسالم « زبیر»و « طلحه» ،همسر پیغمبر است« عایشه»که حساب نکرد  و ،مبارزه کرد

 .دارند

برد و بین یاران خودش را به سرقت می« بصره»کند و بیت المال د ظلم و جنایت میبیند داروقتی می حضرت

کند، دیگر او حتی موی صورتش را می ،زندکتک می ،کنداخراج می« بصره»را از « حاکم بصره» ،کندتقسیم می

 را تحمل نمی کند!

 ،در راه شماما ا علی ی می گوید: ،خدمت حضرت امیر آمدمنصوب علی است،  که «حاکم بصره»وقتی 

و مماشات  جنگدآید میالمؤمنین میامیر .یعنی یک دانه مو روی صورت حاکم نماند ؛مان را فدا کردیمهایریش

 نمی کند.

اطاعت از سخنان  ،المؤمنین، نتیجه اعتقاد به خالفت علی، نتیجه اعتقاد به امامت علیامروز نتیجه اعتقاد به امیر

 عت از دستورات امیر المؤمنین است.اطا .امیرالمؤمنین است

، و از مملوم با تمام توان مبارزه کنیم ،است که ما باید با ظالم و ستمگر یکی از دستورات امیر المؤمنین هم این

دارد  «فلسطین»تنها کشوری که در کره زمین از شما ببینید این همه كشورهای اسالمی است،  حمایت کنیم.

 چرا؟ چون علی فرمود: !که هم مذهب هم نیستندبا این ؛ستا« ایران» ،کندحمایت می

 «َعْوناً  لِْلَمْمُلومِ  وَ »



 !همواره از مملوم، حمایت کنید

محقق/  هجرت،ناشر: شريف الرضى، محمد بن حسين،  نهج البالغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده:

 44، نامه 424مصحح: فیض االسالم، ص

اختالف  ،ی نداردامطرح کردنش االن فایده و ت علی، بحث تاریخی استگویند بحث خالفلذا این افراد که می

قط ف ،ها ظاهرًا از معارف دینی اطالع و خبر ندارندطور نیست. ایناین ،کندچنین و چنان میو کند درست می

یفه خل امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه(سنی در این است من معتقد باشم  کنند بحث اختالف شیعه وتصور می

 است یا ابوبکر خلیفه است.

توسط چه کسی باید اجرا شود؟  ی که آورده،قرآن ، آنبحث سر این است که آن اسالمی که رسول اکرم آورده ،نه

 گوید:تواند فرامین الهی را اجرا کند؟ قرآن با صراحت میمجری قرآن و سنت چه کسی است؟ چه کسی می

 ُموا(َظلَ  الَِّذينَ  ِإلَى َتْرَكُنوا )َواَل 

 ننماييد تکيه ظالمان بر و

 440(: آیه 44سوره هود )

شان، قلوب قلوب ،گوید نهترین اطاعت کنید. این آقا میکوچکر ظالم سر خم کنید، در برابشما حق ندارید 

  !بگو سمعًا و طاعتاً  ،باشد دستور ضد دینی هم به تو دادهم شیاطین 

 «ديني دون دمي

 د.دینم فدای جانم و دنیایم با
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 ،رفتو حث تاریخی که بگوییم دیگر تمام شد یک ب ،بحث امامت و خالفت حضرت امیراینکه بگوئیم بنابراین 

 نیست.

وار صورت فهرست را بهمن این را خیلی مختصر کردم. چند نکته دیگر  ،جا من حرف خیلی زیاد دارمدر این

 ها را ما گفتیم.قبالً بعضی .کنمعرض می

من هیچ  ،شیعه است که در کتب، آنبطالن عبادت بدون والیت ائمه )علیهم السالم( است ،یكی از آن نكات

 نقل کرده است که پیغمبر اکرم فرمود: «مناقب خوارزمی»سنت کاری ندارم. در کتب اهل

وكان له مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل هللا وحج  يا علي لو أن عبدا عبد هللا مثل ما قام نوح في قومه»

 «م يشم رائحة الجنة ولم يدخلهاألف مرة على قدميه ثم قتل بين الصفاة والمروة مملوما ثم لم يوالك ل

طال در راه خدا انفاق کند و « کوه احد»مثل و به اندازه عمر حضرت نوح عبادت کند،  کسی ای علی اگر

مملومانه کشته « مروه»و « صفا»خدا  عمر طوالنی بدهد هزار بار پیاده به زیارت خانه خدا برود و بین 

 را نخواهد شنید! ته باشد بوی بهشتوالیت تو را نداشولی شود 

 النشر مؤسسة: ، ناشرالمحمودي مالك الشيخ: تحقيق ،567:  وفات الخوارزمي الموفقنوسنده:  ؛المناقب

 64المشرفة، ص بقم المدرسين لجماعة التابعة اإلسالمي

حضرت نوح عمر که گویند سال هم می 2533تا  4433 -4033ها گوید. بعضیسال می 953دوران نبوت نوح را قرآن 

 کرده است.



آن نمازی است که  ،خواهی نماز بخوانی آیا این نماز توشما وقتی می ؛بحث والیت علی یک بحث تاریخی نیست

علی است؟ یا نه وضوی دیگران  گیری وضوی پیغمبر است؟ وضویکه داری می یخدا و پیغمبر گفته؟ این وضوی

 است!

یک روایت به ما  ه،خوانددست بسته نماز می ،بر موقع نماز خواندنپیغم که شما یک روایت به ما نشان بدهید

 گفت.نشان بدهید که پیغمبر بسم هللا در نمازش نمی

های حتی در کتابکه پیغمبر یک روایت نشان بدهید  گرفت،پیغمبر قنوت نمیکه نشان بدهید یک روایت به ما 

الِّين َواَل »خودتان بعد از   شست.پای خودش را میحضرت در وضو روایت نشان بدهید گفت. یک آمین می «الضَّ

خواهم دو رکعت نماز بحثی است که من می ؛نیستهست، بحث سر این که والیت علی بحث تاریخی  ببینید

 ببینم آیا این نماز صبح من نمازی است که خدا و پیغمبر گفته یا خالف آن است؟ ،صبح بخوانم

نماز  ،بعد از تمام شدن جنگ« جنگ بصره»مؤمنین )سالم هللا علیه( در آن روز ما نقل کردیم وقتی امیر ال

 خواند همه صحابه گفتند:می

َرنَا لقد»  «اللَّهِ  رسول مع ُنَصلِّيَها كنا َصالَةً  َطالِب   أبي بن علي َذكَّ

 :لنشرا دار ،244: الوفاة الشيباني عبدهللا أبو حنبل بن أحمد :المؤلف اسم ؛حنبل بن أحمد اإلمام مسند

 49542، 092 ص، 4 ج ،مصر – قرطبة مؤسسة

سنت  ،سنت پیغمبر را تغییر دادند ،یعنی همه چیز را تغییر دادند ؛این نماز علی ما را به یاد نماز پیغمبر انداخت

 .دینی را تغییر دادند

هیچ وجه اساس است و به دیگر نباید ما مطرح کنیم این حرف بیو بحث والیت علی، تاریخی است  پس اینکه

 من الوجوه قابل قبول نیست. 



خواهیم خدا شناسی را ما می این است كه خواهم بگویمجا میدر این مطرح نکردم وبحث دیگری که من قبالً 

 خدا شناسی را برویم در مکتب علی یاد بگیریم یا در مکتب غیر علی یاد بگیریم؟آیا  یاد بگیریم.

ید من آیا آن توحیدی است که پیغمبر و قرآن آورده یا نه؟ آیا اعتقاد اگر من معتقد به خالفت علی نباشم توح

خالفتی که من آیا من به انبیاء همان اعتقادی است که پیغمبر داشته و قرآن معرفی کرده و علی ناشرش بوده؟ 

محصول بحث و مناظره چند نفر در  ،خواهم معتقد باشم آن خالفتی است که پیغمبر معرفی کرده یا نهمی

 است؟« سقیفه»

باید مورد توجه قرار ؟ در تمام مسائل بیت چه فرقی داردبا فقه در مکتب اهل ،بیتاصالً فقه در مکتب غیر اهل

 .آورممی جاچند مورد این ، منبه عنوان نمونه ول به طور مثابگیرد. 

  :بیتتوحید در مکتب اهل

 «اْلَقاِئُلون ِمْدَحَتهُ  َيْبُلغُ  اَل  الَِّذي لِلَّهِ  اْلَحْمدُ »

 .که سخنوران از ستودن او عاجز هستند را سپاس خدای

محقق/  هجرت،ناشر: شريف الرضى، محمد بن حسين،  نهج البالغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده:

 09 مصحح: فیض االسالم، ص

 گوید:قرآن می

( ُكُفًوا لَهُ  يُكنْ  )َولَمْ   َأَحد 

 !تاس نبوده مانندي و شبيه هيچگاه او براي و

 4(: آیه 442سوره اخالص )



( َكِمْثِلهِ  )لَيَس   َشيء 

 .نيست او همانند چيز هيچ

 44(: آیه 42سوره شوری )

( ُكُفًوا َلهُ  يُكنْ  َوَلمْ ؛ َشيء   َكِمْثِلهِ  )َليَس  :وقتی  ما چگونه بتوانیم او را مدح کنیم؟است،  َأَحد 

ون نَْعَماَءهُ  ُيْحِصي اَل  وَ »  «اْلَعاد 

محقق/  هجرت،ناشر: شريف الرضى، محمد بن حسين،  )للصبحي صالح(؛ نویسنده:نهج البالغة 

 09 مصحح: فیض االسالم، ص

ها مال او است. چون چون تمام نعمت ،یعنی تمام حمدها مال اوست ؛گوییممی« الحمد لله»وقتی ما در نماز 

 ؛تمام حمدها مال خدا است ،آورداستغراق جنسی می «المو الف »با کلمه  ،های الهی قابل شمارش نیستنعمت

  ؛اوست براییعنی هر نعمتی در عالم هستی است 

ْحَمنِ  ِحيِم( )الرَّ  الرَّ

 (.گرفته فرا را همگان خاصش و عام رحمت و) است بخشايشگر و بخشنده( که خداوندي)

 0(: آیه 4سوره فاتحه )

مال خدا است.  ،دنکناستفاده میت مادی از این نعم ،یعنی هر چه در دنیا نعمت است چه مؤمن و چه غیر مؤمن

 کنند مال خدا است. هر چه نعمت معنوی است مؤمنین استفاده می

هُ  ُيَؤدِّي اَل  وَ »  «اْلِهَمم ُبْعدُ  ُيْدِرُكهُ  اَل  الَِّذي اْلُمْجَتِهُدونَ  َحقَّ



ذات او را کار عمیق، یعنی اف ؛صفات خدای عالم برسند توانند بهد نمینها قوی باشکه هر چه همت یآن خدای

 تواند درک کنند.نمی

 «اْلِفَطن َغْوُص  َيَناُلهُ  اَل  وَ »

 توانند به حقیقت خدا برسند غواصان دریای علوم الهی نمی

 « َمْمُدود   َأَجل   اَل  وَ  َمْعُدود   َوْقت   اَل  وَ  َمْوُجود   نَْعت   اَل  وَ  َمْحُدود   َحد   لِِصَفِتهِ  لَْيَس  الَِّذي»

محقق/  هجرت،ناشر: شريف الرضى، محمد بن حسين،  غة )للصبحي صالح(؛ نویسنده:نهج البال

 09 مصحح: فیض االسالم، ص

 است!نگاه مکتب اهلبیت به خداوند ببینید این 

 «َشيء   َكِمْثِلهِ  َليَس  نْ مَ  ُسْبحان»

سالم هللا علیه( از آقا امام باقر آن از آقا امیر المؤمنین؛ از آقا امام رضا )سالم هللا علیه(، از آقا امام عسکری )

 است که فرمود:)سالم هللا علیه( 

زتموه كل ما»  «إليكم مردود مثلكم مصنوع مخلوق معانيه أدق   في بأوهامكم مي 

مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى،  بيروت(؛ نویسنده: -خبار األئمة األطهار )ط بحار األنوارالجامعة لدرر أ

 434، ص443العربي، محقق/ مصحح: جمعی از محققان، ج ناشر: دار إحياء التراث

 .گرددآن خدا نیست و به خود شما بر می ،این مخلوق ذهن شما است ،هر چه از خدای عالم بخواهید تصور بکنید

 .ها مایه کمال استچون دو تا شاخ برای آن ؛کنند خدای عالم دارای دو تا شاخ استها هم تصور میحتی مورچه



اگر  .یک جمله زیبای دارد .تفسیر قرآنی دارد در شرح حال تسبیحات اربعه« مجتهده امین»نم خامرحومه 

 این را در تسبیحات اربعه داشته باشند خوب است. عزیزان

 ،است ءها مبرایعنی خدای که از تمام عیب ؛«سبحان هللا»گوییم میما است. کرده  ترین توجیه راابتدائیایشان 

 ءاز همه نقائص مبرا ،این خدای که همه کماالت را دارد :«وال اله اال هللا» ،الت را داردام کمتما :«والحمد لله»

 .فقط خدا است ،است

آن  ،همه کماالت را داری ،ها مبرا هستیخدایا اینی که من گفتم از همه عیبیعنی: « وهللا اکبر»گوییم میبعد 

خیلی باالتر و فراتر از این تو  ،شمارم تو داریماالت میآن کماالتی که من ک ،شمارمکه من عیب می یهایعیب

 هستی!

که از همه  یخدای« سبحان هللا والحمد لله وال اله اال هللا وهللا اکبر» :بخش استچقدر زیبا و لذتشما ببینید این 

د گویمیبعد  .ین فردی فقط یک شخص است آن هم خدا است، همه کماالت را دارد، همچها مبرا استعیب

 . «هللا اکبر»

 هستی: فراتر از اینتو  ،خدایا تو فراتر از ذهن من هستی ،که من گفتم این با توجه به درک ذهن من بوداین

زتموه كل ما»  «إليكم مردود مثلكم مصنوع مخلوق معانيه أدق   في بأوهامكم مي 

 ،کمال استکه آید به ذهن من میگوییم با تمام کماالتی که ما می ،گوید داشتن شاخ کمال استمورچه که می

 ،شمارم تو داریدانم آن کماالتی که تو داری چه است؟ آن کماالتی که من کمال میولی من نمی ؛همه را تو داری

 .تو فراتر از این هستی



مناجات که مناجات عارفین،  ،«مناجات خمس عشر»کنم اگر بتوانند هر روز در میان من به عزیزان توصیه می

یک  به نمرم ؛آقایان اگر هر روز بعد از هر نماز اگر نتوانستند حداقل بعد از نماز صبح بخوانند ،م استدوازده

 جا خوابیده است.دنیا معارف در آن

کنم در ید احساس میآخوانم روحم به پرواز در میداند وقتی میمن خدا می ،غوغا کردهجا آقا امام سجاد آن

  .نمکملکوت اعلی دارم پرواز می

 وَ  َجَمالِكَ  ُكْنهِ  ِإْدَراكِ  َعنْ  اْلُعُقولُ  َعَجَزِت  وَ  ِبَجاَللِكَ  َيِليُق  َكَما َثَناِئكَ  ُبُلوغِ  َعنْ  اأْلَْلُسنُ  َقُصَرِت  ِإلَِهي»

 «النََّمر ُدونَ  اأْلَْبَصارُ  اْنَحَسَرِت 

 گوید:بعد می

 «َمْعِرَفِتك َعنْ  ِباْلَعْجزِ  ِإالَّ  َمْعِرَفِتكَ  ِإلَى َطِريقاً  لِْلَخْلقِ  َتْجَعلْ  لَمْ  وَ »

مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى،  بيروت(؛ نویسنده: -خبار األئمة األطهار )ط بحار األنوارالجامعة لدرر أ

 453، ص94ناشر: دار إحياء التراث العربي، محقق/ مصحح: جمعی از محققان، ج

ما  .ین حاجتی از خدا بخواهیمآید همچا نمیکه اصالً به عقل م خواهداز خدای عالم می ییک سری چیزهای

مان ما را در کارهای ،بهشت قرار بده ما را اهل ،کنیم که اگر گفتیم خدایا دنیا و آخرت ما را آباد کنتصور می

  .ها مثالً یک چیزهای خوبی استاینموفق بکن، 

ها با ن آنسخن گفت کردند،دگی میزن یها در چه دنیاینخواهد؟ آشما ببینید آقا امام سجاد از خدا چه می

 ؟!سخن گفتن ما با خدا چگونه است خدای عالم چطوری بوده،



را در منبر و  مناجات عارفین دوازدهم مناجات خمس عشر، یعنی همان کنم دوستان این مناجاتمن توصیه می

هایش ولی بعضی از قسمت ؛البته بعضی از مطالب این دعا برای عموم مردم شاید قابل درک نباشد .... بخوانند

 .ها را با چهار تا مثال و داستان و شعر جا انداختشود اینمی ؛خیلی زیبا است شود برای عموم خواند ورا می

ها و پوست و استخوان آدم به خواند تمام رگوقتی آدم می ،بردلذت میاین عبارات را می خواند واقعًا آدم 

این توحید در مکتب  ،خدا را شناخته بودند و خدا را برای ما معرفی کردند ها بودند کهاین ید.آحرکت در می

 .بیت استاهل

گفت می« ابن تیمیه»آقای بفرمایید  ، به چه وضعی گرفتار خواهیم شد!؟بیت را کنار بگذاریماگر ما مکتب اهل

دانم پیغمبری که نمی ،بود« امرد» ومن خدا را دیدم جوان  ،کنداز پیغمبر نقل می (نستجیر بالله)ست؟ خدا چی

  :گوید خدای عالم مو در صورتش نبودکنند این پیغمبر اهل کجا بوده؟ میها معرفی میاین

 روضة في قطط جعد وفرة له أمرد شاب صورة في ربي رأيت هللا رسول قال قال عباس ابن عن»

 «خضراء

 ،(427 م) الحليم عبد بن أحمد اني،الحر تيمية ابن ؛الكالمية بدعهم تأسيس في الجهمية تلبيس بيان

قين، من مجموعة: تحقيق  ج؛ هـ4426 األولى، الطبعة الشريف المصحف لطباعة فهد الملك مجمع المحق 

 ۰۹۲ص، ۷

 ،عادت کردند هم آقایان بعضی از ها یاها بعضی از خانمدر آرایشگاه .موهایش هم خیلی فرفری بودمی گوید 

 .کنند که یک مقداری زیبا بشوندرست میشان را به صورت فرفری دموهای



 یك روضه خضراء در ،گوید خدای عالم را من دیدم هنوز موی صورت نداشت و موی سرش هم فرفری بودمی

بود که بیت بیت است آن هم توحید اهلاین توحید غیر اهل .زددر یک باغ خیلی زیبا و سبز داشت قدم می

 .عرض کردیم

 گویند:ها میحتی بعضی

 «من لم يؤمن بحديث عكرمة فهو زنديق»

 الكبير الكافي، السبكي عبد بن علي الدين تقي الحسن زفيل؛ أبي ابن على الرد الصقيل في السيف

 من لجنه تقديمالقيم،  ابن نونية على الرد تكملة القيم ومعه ابن نونية على به ، يرد456 سنة المتوفى

 439پاورقی، ص زهران،  األزهر، مكتبة علماء

« زندیق»اگر کسی به این عقیده نداشته باشد  و.. بوده« امرد»خدا  گویدكه می گوید اگر کسی به این روایتمی

 !!است

  :نشیندگوید خدای عالم وقتی که میمی خودش« مجموع فتوای»یا در 

 «وللعقل والسنة للكتاب مخالف باطل وهذا وأكبر الرب من أعمم العرش يكون»

 .مخالف کتاب و سنت است تر است این باطل ووید عرش از خدا بزرگبگ اگر کسی بیاید

تر از خدا نشیند صندلی بزرگاگر خدا بنا باشد روی عرش و آن صندلی که میخدا بزرگ است و چون چرا؟ 

  :گوییمما میدر حالی که تر از خدا است شود که یک چیزی بزرگپس معلوم می ؛باشد

 «هللا اکبر من کل شیء  »



خدای عالم یک مقداری و باید حتمًا کوچک باشد  ،نشیندآن صندلی و عرشی که خدای عالم رویش میپس 

 .تر از آن باشدبزرگ

نشیند به قدری خدا ماشاء هللا هزار ماشاء هللا سنگین گوید وقتی خدای عالم روی آن عرش میجالب است می

 !!دکنمی ناله و ضجهاست این عرش از شدت سنگینی خدای عالم 

خواهند سوار بشوند تا به حال احساس سنگینی نکرده اولین بار است دارد سواری مثل بچه شتری که می

 :نشیندعرش الهی هم وقتی خدا رویش می ،کندشروع به جیغ و داد زدن می ،دهدمی

 «براكبه الجديد الرحل أطيط به ليئط وإنه»

تر است. چون اگر بنا باشد ف به اندازه چهار انگشت بزرگاز هر طر و نشیندکه خدای عالم روی عرش مییا این

خالی هم است  گوید در عرش یک جایما از کجا عممت خدا را بفهمیم؟ بعد می ،تر نباشدخدا از عرش بزرگ

 گوید:ست؟ میآن جای خالی پس چی

 « سلم و عليه هللا صلى محمد جلوس موضع هو»

 أبو الحراني تيمية بن الحليم عبد أحمد: المؤلف اسم ة،تيمي ابن اإلسالم شيخ وفتاوى ورسائل كتب

 بن محمد بن الرحمن عبد:  تحقيق ،الثانية: الطبعة ، تيمية ابن مكتبة: النشر دار ،427: الوفاة العباس

 406 ، ص46 ، جالنجدي العاصمي قاسم

شت انگشت کنارتر آید یعنی به اندازه هخدای عالم یک جای خالی در عرش گذاشته است و خودش کنار می

 ،یک ران خدا روی عرش است و نصفش هم روی هوا است (نستجیر بالله)یک طرف عرش را هم  ،نشیندمی

 جا بنشیند!!!رسول اکرم بیاید آنکه ته آن نصف دیگرش را هم گذاش



 ما گوید!چه می  فهمداین اصالً نمی ،است و تمام شد و رفت یتاریخمسئله خالفت علی  گویدمی کهاین ببینید

  بگوییم:اگر 

( ُهمْ  َكاأْلَْنَعاِم بَلْ  )ُأولَِئكَ   َأَضل 

 !گمراهتر بلکه چهارپايانند؛ همچون آنها

 449(: آیه 4سوره اعراف )

  .به انعام توهین است

(  ُهمْ  )بَلْ   َأَضل 

 .ها گفتباید به این

گوید وقتی خدا را ها است می«حنبلی»بزرگ « ابو یعالء»گوید دارد می« ابوبکر ابن عربی ناصبی»تعبیری  یا

مابقی هر چه  ،یکی ریش ندارد و دیگری عورت ندارد ،فقط دو تا چیز بگویید خدا ندارد ،خواهید توصیف کنیدمی

 !!!بخواهید خدا دارد

را شما « خمس عشر»مناجات این  کنار آن توحیدی که ما از امیر المؤمنین و امام سجاد نقل کردیم.شما این را 

 نید تفاوت چه است؟ واقعًا به این شکلی است؟ یعنی بحث خالفت علی یک بحث تاریخی است؟ببی

 روند،کند مالئکه به عیادتش میمیهایش درد چشم ،شودخدای عالم بیمار می ی كه دارندهای دیگرو بحث

دو ورزش خدای عالم  اصالً  ،تواند باالی پر مگس هم بنشیند اشکالی نداردی است که میاخدای عالم به اندازه

 با مالئکه مسابقه دو میدانی دارد. و میدانی دارد



شان های دارند حاجاتآید ببیند که مردم چه حاجتشود از آن باال به پایین میخدا االغ سوار است سوار االغ می

حوصله  ،گرددکند و بر « رمی جمره»خواهد شود میسوار شتر می« حج»را بدهد و برگردد. خدای عالم در ایام 

 گردد!!!کند و بر میمی« رمی جمره»آید شود میسوار شتر می ،ندارد پیاده بیاید

گوید روزی نفت فروشی دم در یکی از علماء کند میدارد که از بعضی از علماء نقل می عبارتی «منهاج السنه»در 

که این عالم ت فروش تصور کرد این نف ،دید شاگرد ایشان صورت زیبای دارد ،خواست نفت بخرداو می ؛بود

 .طمعی در این پسر بچه دارد

من تصور کردم شما طمعی به  ،کردیغروب آمد گفت آقا من دیدم امروز شما به شاگرد من خیره نگاه می

سر بچه نگاه کردم یاد خدا گفت نه من وقتی به این پ ،او فعالً امشب در خدمت شما باشد ،شاگرد من داری

ولذا این  ؛یاد این افتادم خدای عالم هم در صورتش مو ندارد ،صورتش مو ندارد ،ن پسر بچهای دیدمافتادم!! 

  :نگاه کردن من به شاگرد شما

 «تعالى هللا أنه فتوهمت»

 نفت فروش گفت:

 «المقالة هذه مع الزهد من عليه أنت مما أجود النفاطة من عليه أنا ما»

 دار ،427: الوفاة العباس أبو الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد :المؤلف اسم النبوية، السنة منهاج

 602، ص2ج، سالم رشاد محمد. د: تحقيق األولى،: الطبعة ،4436 - قرطبة مؤسسة: النشر

این توحید غیر  .با این زهد و علمتدارم هزار شرافت به تو  كه نفت فروشممن با این !اک بر سرتخگفت: 

 هستیم.  های دیگر هم است كه ان شاء هللا روزهای آینده در خدمت دوستانثبحمکتب امیر المؤمنین است. 



اگر سؤالی دارند در گوییم وعلیكم السالم ورحمه هللا و بركاته، میدر جواب سالمشان ما هم به همه عزیزان 

 خدمت دوستان هستیم.

، امروز مجموعا كنیمتر شروع میی دیرهشت دقیقه -كه همه دوستان بیایند، تقریبا هفتما معموال برای این

  شان هستیم.نفر آمدند خدمت 04

بینم، البته بعدا بینم، من فقط صفحه مانیتور را میتایپ بكنند من نمیدوستان در حین درس وقتی مطلبی را 

و اند جا نشستهی نیست؛ ولی اگر مربوط به بحث باشد و تایپ كنند دوستان فنی كنار من اینابینم مسئلهمی

 توانند به من برسانند.ها میاین

های ما را منعكس كند، یك كامپیوتر فایلسه تا كامپیوتر جلوی ما است، یك كامپیوتر تصویر ما را منعكس می

ها را چك آن ،ل عزیز فنی ما است. سواالت شما اگر مربوط به بحث باشدكند، و یك كامپیوتر هم جلوی مسؤیم

 كنیم.می

 پرسش:

 شود؟ب آقایان چطور میحضور و غیا

 پاسخ:

جا ثبت كند؛ یعنی افرادی كه آمدند و حضور پیدا كردند در اینها را مشخص میخود نرم افزار حضور و غیاب

 شود.می

 پرسش:

 توانید درس را هر روز در ایتا هم قرار دهید.می



 پاسخ:

« فقه مقارن»همان قسمت سایت هم،  البته دركنیم اگر بتوانند قرار بدهند خیلی خوب است. ما درخواست می

كنید، قسمت فارسی را كه انتخاب درس هست. شما سایت ولی عصر را كه باز میجا كه دوستان بیایند در آن

های گذشته را روی سایت و درس ها موجود است.درس« خارج كالم مقارن»كنید، در پایین صفحه به اسم می

 اند.گذاشته

 پرسش:

 دارد؟ْی ادامه درس تا ك

 پاسخ:

ماند؛ اگر قبل از ان شاء هللا برای اول مهر می .این هفته آخرین هفته باشدظاهرا  ببینیم حوزه نمرشان چیست!

 ما در خدمت تان هستیم و اگر نشد بعد از عاشورا در خدمت شما هستیم. ،محرم درس حوزه شروع شد

 پرسش:

 ؟است کتابی از توحید وهابیت جای جمع شده

 پاسخ:

چهل صفحه توحید وهابیت را آوردیم به  ،سی« وهابیت از منمر عقل و شرع»ولی ما در کتاب  !دیدممن ن

 ست.مطلب هجا آنی که شما بخواهید بحث و مناظره کنید ااندازه

 پرسش:

 کنند؟با چه منطقی مقابل دشمنان مبارزه می« حماس»و  «جهاد»گروه  با استناد به مباحثی كه فرمودید



 پاسخ:

 ،كه اسرائیل آمد غصب كرد حضرت امام )رضوان هللا تعالی علیه( از همان اوائل، کننداالن دارند مبارزه میها این

 .آمدند مباحثی را مطرح کردند

روایتی که  ؛کنندکنند مبارزه با حاکم اسالمی نمیها مبارزه هم میاین ،شان به باد رفتدیدند تمام زندگیها این

کنند ها اگر مبارزه میاین ؛ در حالی کهست که اگر حاکم اسالمی، ظالم هم بود با او کنار بیاییدها آوردند این ااین

 با حاکم غیر اسالمی است.

 پرسش:

 لذا اگر مشكلی نیست كالس ادامه داشته باشد. ،ها به خاطر ویروس كرونا زیاد تعطیل شدهچون كالس

 پاسخ:

البته از دیروز  .مان مساعد نیستكه ما خودمان هم خیلی حال شود كرد، مسئله این استببینیم چه كار می

از كارگر، بنا و ... سروكار  ها . ما در آن ایام تعمیرات منزل داشتیم و با انواع اقسام آدمالحمدلله بهتر شدم

 داشتیم.

ها را آزمایشنا است نتیجه ما از كرونا خیلی بی نصیب نبودیم، دوباره پریشب رفتیم آزمایش دادیم و امروز ب

 من كه االن خدمت شما هستم تمام بدنم خسته است. دعا بفرمایید كه ان شاء هللا كامال خوب بشویم. بدهند.

 پرسش:

 برنامه جدید از اول ذی القعده دارد؟« شبکه ولیعصر»

 پاسخ:



ابو »ل حاج آقای مث یبا همراهی اساتید ،ان شاء هللا بنا است یک برنامه جدیدی به حول و قوه الهی شروع کنیم

  .و دوستان دیگر« یزدانی»، آقای «القاسمی

 دیروز یکی از عزیزان چند تا کلیپ از جدیدترین شبهات .حیائی کردندها خیلی بیوهابی ،در این پنج شش ماه

 خواندم قلبم به درد آمد.را برایم فرستاد  «شبكه وهابی كلمه»

ما کاری نداریم صالح و مصلحت  . البتهخاصیت شدهشبکه تقریبًا بیآن  ، ولی اآلندادی بود جواب میاقبالً شبکه

 به ما مربوط نیست. .خسروان دانندرا خویش 

که قهارترین فرد در « هاشمی»رود با می ،مشخص است به الفبای مناظره وارد نیستکه یک آقای طلبه  مثال

از موبایل هم ها را ام مطالب و روایتکند با او بحث و مناظره کردن و مشخص است تممغالطه است شروع می

 کارشناس ارشد علوم اسالمی و شیعه! زیر نویس هم کرده جلویش نیست. هم کامپیوتر و خواندمی

 آقا امام عسکری فرمودند: ،نیستندبه مناظره عزیزانی که مسلط ها و طور آدماین

 «ِشيَعِتَنا َعلَى َحَرام   َفَذلِكَ »

على عليه السالم،  حسن بن (؛ نویسنده:عليه السالم)ام الحسن العسكري التفسير المنسوب إلى اإلم

 527ص ،: مدرسه امام مهدی علیه السالم/مصحح محقق امام يازدهم،

االن  .جز آبرو ریزی چیز دیگری نداردبه مناظره رفتن  ،وارد نیست اهل سنتکسی که به مناظره و مکتب و مرام 

 .کنندو شیعه دارند پخش می ، مرجعیتارند به نام روحانیتهای مناظره ایشان را هر روز دتکه

دارند و چند  تخصصطور مناظره کنی؟ حداقل با کسانی که در این زمینه سابقه و چه کسی به شما گفته این

 ها یک مقداری مشورت بکن.سالی کار کردند با این



خواهی حرف کنی میرا شروع می شما همان یک عبارت ،کندبیست شبهه مطرح می ،در یک دقیقه« هاشمی»

حرف  !تو خفه شو بگذار من حرفم را بزنم یقدر هم مردانگی نداری بگویاین !دهد حرف بزنیاجازه نمی ،بزنی

 را نگاه کردم خیلی ناراحت شدم.  ! من دو سه تا کلیپمن را قطع نکن

هم البته در حدی  ،ناراحت هستنده ناظرم ی كه رفتهو اساتید از این برادر بزرگوار خیلی از عزیزان و حوزویان

 ،ولی مطالب درست یک چیزی است ؛مطالب درستی استهم، شان پنجاه درصد مطالب - شاید چهل خوب بود.

 مطالب درست را درست بیان کردن، سر جایش بیان کردن و چگونه بیان کردن یک بحث دیگری است.

 « والسالم علیکم ورحمة هللا وبرکاته»


