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حیم حمِن الر َّ  بسِم اللِه الر َّ
عی ست  یُر ناِصٍر و  ُمعینو  ِبه ن  ُه خ   ن ِإن َّ

الم یِهُم الس َّ ل  عصومین ع  ِة الم  ِئم  میِر الُمؤِمنین و  اال  ِة ا  ِسکین  ِبِوالی  نا ِمن  الُمِتم  ل  ع  ذی ج  مُدِللِه ال َّ لح   ا 
دانا ِلهذا و    ذی ه  مُدِللِه اُلَّ لح  قویا  لِهمِنی التَّ نِطقنی ِبالُهدی و  ا  ُهمَّ و  ا  للَّ  ا 

  
 اهداف غدیر چه بود؟ 

 را معرفی کرد؟ علیه السالم امیرالمؤمنین  صلی اهلل علیه و آله و سلم برای چه پیغمبر

 بحث از غدیر چه هست؟  آثار این

 چه اهدافی را داشت؟  صلی اهلل علیه و آله و سلم پیامبر

 .ندها اهدافی داشتاز این هدف را دنبال می کردند. بیشبیست تا . ایشان نشستم فکر کردم البه الیش عرض کنم.

 چه گفت؟ چه کرد؟  صلی اهلل علیه و آله و سلمپیغمبر  

 این نسل چه می گوید؟ 

 حقیقت والیت چیست؟ 

 هست؟  چه ضرورتی

 کسی معصوم معرفی شود؟ شاهد این چیست؟  صلی اهلل علیه و آله و سلمآیا ضرورتی هست بعد از پیغمبر 

به  کار داشته ام. بعضی از خودی ها، و با افراد مختلفی سر .را دیده ام ایگاه هگویم چون که دید عزیزان من. این را می وظیفه دارید

و  شیعهکیان  درصدد حذف این پوئن مثبت شیعه و می شنوم که درصدد کتمان غدیرند.و می بینم  متأسفانهاسم خودی به اسم شیعه 

ها ا باید اینام ایستاده ایم.برای این خط قرمزها  را داریم و تا پای جان ایقرمزه ما خط را بگیرند. شیعههستند تا خط قرمز  شیعهروح 

طور سفت و طور همیناو حرفش حاکم می شود. چ ،اگر توضیح ندهید دهید.د؟ باید توضیح ها خط قرمز ما هستناین را تحلیل کنیم. چرا

 عزاداری سفت ایستادیم که مبادا این را از ما بگیرند.با اقامه  علیه الصالة و السالمسخت در رابطه با عاشورا و قیام اَبی عبد اهلل الحسین 

از بعضی از خودی  متأسفانه دیگر. یک طرف تسنناهل  ،با تشکیکات بیرونی ها یک طرف ،اگر مراسم غدیر را هم کم و کم رنگش کنیم

صدد ا درخوف من از این طرف بیشتر است تا از آن طرف بیرون. م می شنویم که واقعا ناراحت کننده است. ما اییک چیزه نیز ها

ی که ، این مرز را خود خدا با آیاتی قرار داده است. من در یک جلسه اصلی اهلل علیه و آله و سلم را خود پیغمبر مرز ایجاد تفرقه نیستیم. این

من  .حاال هرکه :گفتم جا کیا هستن. کیا هستن.آقا این :با حالت پرخاش گفتند بت می کردم. به منحص ،ز طیف های مختلفی بودندا

صلی در روز غدیر این خط قرمز را خود رسول خدا که خب شما نگاه کنید  :گفتم خدمت هستیم.ما در  ،زنم. اشکالی باشد حرفم را می

سر این مسئله غدیر و  ایشانکه بعد از  ندمی دانست صلی اهلل علیه و آله و سلم ها. پیغمبرخط قرمزها، حد و حدود تبیین کرد. اهلل علیه و آله و سلم

 ختالف بشود و یکیشاید ا ،بگوییم پس صرف این که اگر یک چیزی تند.باز گفت .ف می شوداختال علیه السالموالیت امیرالمؤمنین 

 نمی شود ما کتمان کنیم. ،ناراحت شود

ی» اْلُهد  اِت و  ن  ِیَّ ا ِمن  اْلب  ْلن  ْنز 
 
ا أ ْکُتُمون  م  ِذین  ی  اِب  ِإن َّ ال َّ اِس ِفي اْلِکت  اُه ِللن َّ ن َّ ی َّ ا ب  ْعِد م  ُنُهُم   ِمْن ب  ْلع  ی  ُه و  ُنُهُم الل َّ ْلع  ِئك  ی  ول 

ُ
أ

ِعُنون      «الال َّ
 (١۵٩)بقره/ 

ان کنیم، مورد  کتم ه والیت و ... ریشه در قرآن دارد(یآبه اعتراف همه،  که  علیه السالموالیت امیرالمؤمنین  مانند)اگر ما حقایق قرآنی را  

 لعن خداوند خواهیم بود.

ا چرا شم ث از غدیر بی فایده و بی ثمر است.بح .«بحث العقیم ، البحث عن الغدیر»ه می گوید: ما می بینیم مصاحبه آن آقا ک 

ی بشود که فان خودش را هم حاضر است از دست بدهدخب وقتی که انسان خیلی خود باخته شود، هویت دیگه این حرف را می زنید؟ 

سر این  یل کنید تا ببینیدتحل ،د درس بخوانیدایخب بابا بی او برسد.نبال دارد و می خواهد به را به د در چیزی که طرف یک اهدافی
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چه خون دلها ایشان خود  .صلی اهلل علیه و آله و سلم پیغمبرها داده شده برای این خط مرز از زمان  مسئله و پای این مسئله چه خون

جانش را فدای والیت  علیها سالم اهلل زهرا فاطمه؟ ندسرِ همین مسئله چه کرد علیه السالم امیرالمؤمنینبرای تثبیت این مسئله.  ندخورد

شهداء  ،طور. علمای اسالم. مرحوم عالمه امینیهمیننیز علیهم السالم  اهل بیت. دندخور ای. خون جگرهکرد علیه السالمامیرالمؤمنین 

هم دم بر  اینهااگر  چیزی کشته شدند؟ سر چه صد و پنجاه نفر از علمای شیعه که توسط مخالفین کشته شدند.الفضیله نوشتند. 

ط هایشان بریده شد؟ توسبرای چه کشته شدند؟ چرا شهیدین سر آنها. شتندندا آنهاراضی بودند به مخالفان، کاری به کار  نمی آوردند و

تبیین کنیم و بگوییم حق  ها راخواهیم بگوییم این خط قرمزتحریک کنیم اما می خواهیم نمی چه کسی بریده شد؟ ما عرض کردیم که

  ست!با کی

ت اهل طرح دراز مد که برایتان عرض خواهم کرد. ای. ما معتقد به وحدت هستیم به ادله علیه السالم وحدت بر محور امام معصوم 

صلی اهلل علیه و آله و  مدت که خود پیغمبراست. این طرح دراز علیه السالمو سنت بر وحدت و اتحاد بر محور امام معصوم  ، قرآنعلیهم السالمبیت 

 داده اند. علیهم السالم این طرح را خود اهل بیت  .به حق وحدت بر محور امامِ ،داعی وحدت است سلم

 شان در این مسائل بیشتر شود و با انگیزه بیشتری وارد شوند. تا این که مقداری آقایان شور خب این مقدمه خطابی

حاال جای دیگر  تم.شش شهر دعوت داش ،و خیلی شهرها رفته ام. این چند روزه عرض کردم شاید پنجشاهد است من خیلی جاها  خدا

گیرم. این  می و روحیهانگیزه  ،خدا شاهد است ،می بینماز شما جا آمدم. اما شوری که در این جلسه چون اصرار داشتند این. نرفتم

 غنیمت بشمارید. ،برگزار می شود و السالمعلیه الصالة جلسات را که به اسم آقا امیرالمؤمنین علی 

سلسله بحث های  اهللشاء ان ، تهیه کردم.داشته باشمبا شما امروز و فردا  اهلل می خواهیمشاء که ان یایمن یک فهرستی را از بحث ه

 علمی خدمتتان عرض می کنم.

 

 اهلل خواهم داشت:شاء را تحت این عنوان ان  جلسه اول

 بود؟اهداف غدیر چه    (1

اگر بعضی از  ،از این غدیر و قصه غدیر چه اهدافی را دنبال می کرد؟ حاال اهدافی که در ذهن ما می آید صلی اهلل علیه و آله و سلمپیغمبر 

اهلل خواهیم داشت. برای غدیر ان شاءبفرمایند ما استفاده کنیم. درضمن اشاره ای هم به آثار بحث  ،ن چیزی به ذهنشان می رسداآقای

 هر قسمت از اهداف ایشان شواهدی برایتان خواهم آورد.

 

 چیست؟  علیه السالمحدیث غدیر و والیت امیر المؤمنین   معنای (2 

یک رویکرد جدیدی را خواهم داشت. من این کلیات بحث را عرض می کنم که به بعضی از آقایان سرنخ بدهیم تا اگر  دومبحث در 

و می خواهم یک رویکرد جدیدی را از غدیر  .این بحث ها ممکن است به نتایج خوبی برسند .گیری کنندپی ،برایشان یک چیز نو باشد

طرح گاه ها مدید .چیست علیه السالممعنای حدیث غدیر و والیت امیر المؤمنین اشیم. در این که داشته ب علیه السالموالیت امیرالمؤمنین 

دارند. ما از یک بُعد جدیدی می خواهیم وارد شویم که با ارشاد و  یایبحث هنیز دیگران  دارد. رضوان اهلل تعالی علیهشده. عالمه امینی 

لی مواله»ما گفتیم که اگر می خواهید معنای . ندبه ما گفتحفظه اهلل تعالی استادمان  ایراهنم ع  من »باید قبل از آن  ،مشخص شود «ف 
 را معنا کنیم. «کنت مواله

چه بوده؟ کلش برای  صلی اهلل علیه و آله و سلمشئونات رسول خدا  را بررسی کنیم. صلی اهلل علیه و آله و سلمای والیت رسول خدا م زوایایبی

ه ال نبي» ؟هست، همین. شئونات چه بود علیه السالمامیرالمؤمنین  »ال نبوت نمی گوید:  گرچه. فقط وحی نبوت قطع شد. «بعدي إالَّ إنَّ

نفسنا ا»قابلیتش را به دلیل  علیه السالمقرار نیست نبی باشد. اگر قرار بود نبی باشد، امیرالمؤمنین  .»ال نبی« :می گوید .بعدی«
 داشته. «وانفسکم

 چه بود؟  صلی اهلل علیه و آله و سلمشئونات رسول خدا  
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اگر بخواهی علمی وارد حاال  که آرا.معر .است یایچه بود؟ بحث بسیار بحث زیب صلی اهلل علیه و آله و سلمویژگی های والیت رسول خدا 

مراکز علمی حتی  در .می کنم که جای این بحث مطرح است حاال فقط یک اشاره ای ،و جهانی کنی این بحث غدیر را روزب ،شوی

 .صلی اهلل علیه و آله و سلم برشئونات پیغم ر مصر این بحث مطرح شد. دربارهاالزه

 االن است. پنج نظریه وجود دارد. بود؟ اختالف حکومت داشت؟ حاکم صلی اهلل علیه و آله و سلمآیا پیغمبر  

علمی  مرضیةبه معنای  والیت صلی اهلل علیه و آله و سلم غمبروالیت سیاسی داشت؟ پی صلی اهلل علیه و آله و سلمپیغمبر  آیا «من کنت موالُه » 

شئونات تربیتی  او، والیت اجتماعی داشت. شئونات اجتماعی داشت. یات والوالیت و یکی از شئون صلی اهلل علیه و آله و سلمپیغمبر  داشت.

عزیزان من  .ریشه یابی کنیم این افق جدید را بیاورید. بریممی توانید قشنگ دراز آیات قرآن  اشت. یکی یکیداشت. شئونات دینی د

 بحث قشنگی خواهد بود. ن خیلیای

 شئون سیاسی داشته است؟   صلی اهلل علیه و آله و سلمدر همین مسئله که آیا پیغمبر 

 یست و سه سال چه کرد؟در این ب صلی اهلل علیه و آله و سلمغمبر پی چه کرد؟ اصال صلی اهلل علیه و آله و سلمپیغمبر 

 بیم دهنده و بشارت دهنده بود؟ آیا حکومتی تشکیل داد یا فقط منذر بود؟ 

 فقط یک مصلح بود؟  صلی اهلل علیه و آله و سلمیک خطیب بود؟ آیا پیغمبر  صلی اهلل علیه و آله و سلمآیا پیغمبر  

 در این بیست و سه سال چه بود؟ اهلل علیه و آله و سلمصلی  جایگاه پیغمبر

نظام »به نام . حتی مراکز وهابی ها .در مصر که کل جهان اسالم به حرکت درآمد کتابی نوشتهالرازق علی عبداالن شخصی است به نام  

صلی اصال پیغمبر  اصال حکومت تشکیل نداد. و سلمصلی اهلل علیه و آله  ایشان ثابت کرد پیغمبر .«االسالم و االصول الحکم» «سیاسی در اسالم

 «من کنت مواله » ؟چیست؟ حدیث غدیر چه می خواهد بگوید اگر این ثابت نشود، این والیت پسحاکم نبود. خب  اهلل علیه و آله و سلم
یامرون  » والیت دارند.ت به هم است؟ خب مؤمنین نسب «هم اولیاء بعٍض عُض والمؤمنات ب   المؤمنون  »این والیت مثل والیت 

حکومتی تشکیل داد یا مصلح  مر به معروف و ناهی از منکر بود؟آ صلی اهلل علیه و آله و سلمآیا پیغمبر ! در حد امر به معروف «بالمعروف

م و را به عنوان حاک «فهذا علی مواله»بود؟ خطیب یا موعظه گر بود؟ برای چه آمد؟ به چه دلیل حاکم بود؟ اگر ما می خواهیم 

 هایش.پیغمبر ثابت کنیم، خب خلیفه جانشین او در چه؟ در تمام ویژگی  خلیفه

را تمام شئونات  «من کنت مواله». صلی اهلل علیه و آله و سلمجام بدهیم در ویژگی های پیغمبر کار مفصل ان پس اول به نظر من جا دارد

است. درست  فقط دوستی «من کنت مواله» :دنبگوی ینباقی نمی ماند که مخالف یایدیگر جکرد.  مرتفع صلی اهلل علیه و آله و سلم پیغمبر

می زنند به دوستی به خاطر قصه یمن را که حاال چیزی به نام شبهه یمن  ،اشتباه هم می کنند اینهاصدور این حدیث را که  است شأن

 دارد.علیه السالم اکمیت و سلطه امیرالمؤمنین داللت بر والیت و حهمان هم به نظر ما اما شاءاهلل باز خواهیم کرد.  که ان

 سلطه داشت؟ این سلطه چیست؟ حد والیتش چیست؟ صلی اهلل علیه و آله و سلم آیا پیغمبر 

حدیث غدیر و این را می خواهیم بگوییم  هم هست.علیه السالم ثابت کنید؛ برای امیرالمؤنین  صلی اهلل علیه و آله و سلمچه بر پیغمبر هرلذا  

ه ال نبيَّ بعدي»است. بله استثنا است علیه السالم  بر امیر المؤمنین صلی اهلل علیه و آله و سلمتمام شئونات پیغمبر  که این را می گوید  «إالَّ إنَّ
 دیدگاه ها مطرح شود. جا دارد بحث شود، باز شود وت. ایننبیین اسال خاتم

صلی   آیا پیغمبررد که نفی حکومت از رسول خدا کرد. این تحلیل شود که مصری دا نویسنده ،الرازق تی که علی عبدعرض کردم اشکاال

این بحث  چه که ثابت کردید برنده اید.تبیین شود هر اینهاسلطه نداشت؟ حکومت تشکیل نداد؟ چرا؟ به چه دلیل؟  اهلل علیه و آله و سلم

 دوم.

 

 علیه السالمرابطه غدیر با مرجعیت علمی امیرالمؤمنین   (3

فقط  .حاال اسم هم نمی آورم  عده ای از آقایان می گویند بحث.حاال ؟به چه دلیل ما می توانیم از قرآن ثابت کنیم مرجعیت علمی 

لکم دینکم ولی  »نقد کنیم  شه است.کار داریم. نقد فکر می کنیم. آزادی فکر و اندیما کاری به شخص نداریم. به فکر  .طرح نظر است
ِذین   »ما عرضه می کنیم  ،کسی در این میدان گوی مسابقه فکرش غالب شدهر .«لکم فکرکم ولنا فکرنا» .«الدین اِدال َّ ْر ِعب  ِشَّ ب  ف 
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هُ  ن  ْحس 
 
ِبُعون  أ ت َّ ی 

 
ْول  ف ِمُعون  اْلق  ْست  دیگران هم عرضه  ،ا عرضه می کنیمدیگران بهتر بشناسند. مردم عاقل و فهیمند. ما متاعمان ر «ی 

بحث  السالم معلیه بر مرجعیت علمی اهل بیت .حکومت بی فایده است می گویند آقا بحث از غدیر و اینهاکنند ببینیم چه می شود. 

ن ببینید عزیزا عیُن قبول می کردند.بگیری. به چه حدی اش را می گویند کاش این را به عنوان تَ آنهاکنیم. یعنی دین را می توانی از 

را از  یعهشهویت ما، هویت  این مسائل کار کنید و تحقیق کنید تا به این که در برای تحریک شماست ،عرض می کنمرا که  اینها ؛من

 پایه و ریشه دارد.  روح و مبنا دارد. شیعهشیعه معرفی نشود. ما نگیرند. یک هویت سطحی از 

بلغ ما انزل الیک من »را خدا شاهد است برای این می گویم که حجت را به شما  اینها .بار دیگر گفته ام من شاید این جمله را یک
 تمام کردم.  «ربک

ا تکه ای از حرفش را بار گفته ام ام البته یک .قصه مفصلی دارد اندیشه ها را دیده ایم. شخصی آمد.و  هادر همین داخل خیلی فکرما 

 .بعد رفته بود به عربستان ،گفت من یک دوره ای در کنیا دیده ام. سنی بود .شخصی از گابن آمده بود. آدم فاضلی بودعرض می کنم. 

 و تند.شور ی نفر. اول آمده بود پرگذاشته بودند با س اینجاماهه برایش  یک دوره شش ،جایک دوره ای در عربستان دیدم. آمده بود این

جوابش را می  بریزد بیرون. ما هم ،عه در دلش هستما گفتیم بگذار هرچه می خواهد از شی سر کالس تند به شیعه حمله می کرد.

متحول شد و برگشت. حاال نمی علیه السالم را به مشهد بردند و به برکت آقا علی ابن موسی الرضا  آنها دهیم. حاال قصه ای دارد که بماند.

که برای من حجت است. رفیقمان می گفت من ایشان  را عرض کنم که ثبت هم شد. این جمله را می گفت برای ما اینها خواهم قصه

 ذکر کرد. عزیزان من خوب گوش کنید.)فرودگاه( ببرم که به کشور خودش برود. یک جمله ای را  را سوار بر ماشین کردم که او را مطار

دیدم که نه حالش اصال فرق می  ،که سنی بوده، بعد وهابی شده و وقتی که از مشهد برگشتببینید عزیزان من این یک کسی است 

در مجله ای که در رابطه با همین  .ثبت هم شده گویم قصه اش را. خودش نقل می کند. می .کند. شاید خیلی ها این را نشنیده باشند

 .ترنت هم هستدر این .مجله آفاق جا آمده. به نام  در آن ،اشخاص است

گفت بیا برویم زیارت آقا علی ابن موسی  ،اول که ما وارد شدیم )حاال این سنی وهابی بوده( ،»مرا بردند. وقتی وارد مشهد شدیمگوید: می 

یک ساعت من را نگه داشت. آن   ،آمد من را برد باالی سر  :گفت دهند.می  گفتیم ببینیم چه چیزی نشان ،. ما هم آمدیمعلیه السالم الرضا

خودش تعریف می کند که یک مرتبه دیدم عظمت این آقا دل   شروع کرد زیارت نامه خواندن. او می خواند و ما هم می خواندیم.هنما را

شب  نامه خواندم و برگشتم هتل.زیارت ساعت ایستاده بودم،  طور یکمن را گرفت و دل من را به طرف خود برد، بی اختیار. گفت همان

 دیدم یک ساعت و نیم قبل از  ،نگاه کردم . هتل مرا از خواب بیدار کرد در و صدای بچه ها  صف های شب سر ن . خوابیدم.خسته بودم ،بود

چه   اگر آن .یک چند تا نماز و قرآن خواندم. گفتم خدایا این را هدیه می کنم به این آقا .قرآنی بخوانم اذان است. گفتم یک نمازی بخوانم.

ندم و نمازم صبحم را خوا .بده . من حرف نمی خواهم. نشانمیک چیزی نشانم بدهاست،  درست ،که شیعه درباره این آقا می گوید 

طرف وارد اتاقم شدند.  فر، دو نفر این طرفش و دو نفر آن با چهار ن علیه السالمدیدم آقا علی ابن موسی الرضا  خوابیدم. در عالم رویا خواب

سی آقا دست دراز کردند. دست مبارکشان را به طرف من دراز کردند. )تعبیرش این آقا نشستند. بعد از سالم و احوالپر  .من نشستم .آمدند

گون است. از خود حالم دگر  .دیدم حالم منقلب است .از خواب پریدم .تکان دادیم .آقا گذاشتم قابلم را در دست است( من هم دست نا

 «د به طرف تشیع.من را کشان  ،موقع این چیزی که در عالم رویا دیدم بی خود هستم. و همان

 به شیعیان و علمای شیعه برسانید. راه گفت: این خبر من را در ،گشتایشان وقتی که بر می  این جمله را می خواستم عرض کنم.حاال 

م و متوجه نیستیم. ماهی که در ایما در داخل دری .گویند که شیعه در مبانی و اصولش قوی است، خیلی ها این را از بیرون می با این

علیهم قدر آب را می داند. ما میراث بسیار ارزشمندی از اهل بیت  ،اما وقتی بیرون دریا افتاد .ریاست احساس ماء طیبه را نمی کندد

صلی اهلل علیه و آله و سالی که با رسول خدا  30علیه السالم  است. با اینکه امیرالمومنینعلیهم السالم  داریم. هر علمی در میراث اهل بیت السالم

االن موسوعه ای چه کرده؟!  ،ماندهیک مقدار از میراثش که باقی  سال خانه نشینش کردند. 2۵ند. بود ایشانتحت الشعاع  ،ندبود سلم

م خودباخته نشویم و این کلمات را عرضه ایم؟ بیایقدر آشنه . ما چه کردیم؟ چعلیه السالم منینؤجلد از کلمات امیرالم 30 .چاپ شده

 کنیم.

من معتقدم شیعه در مبانی اش قوی است و فقط ناراحتی ام این است که شیعه نتواند حرف و  این است که  حرف این آقا

 شما هستم.  من شاگرد و پابوس و دست بوس همه منطقش را درست به جهان برساند. این وظیفه ما و شما علماست.
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ما درس خواند و برگشت. خیلی حاالت نفسانی خوشی داشت. پوست. چند سالی پیش  رفیقی داشتیم که اصالتا اهل آمریکا بود و سیاه

در سه ماه تعطیلی تک نفر می آمد و یک دوره معالم برایش خواندم. خودش  .سال پیش( 20)دست کم  یک دوره معالم برایش خواندم

ن است. با خود گفتم چه شد ما مسلمان بود ستم. تحقیق کردم و فهمیدم سابقهنقل کرد: من از مسیحیان یک منطقه ای از نیویورک ه

سسه ای اسالمی متعلق به ؤسسات اسالمی رفتم و وارد مؤکه مسیحی شدیم؟ تحقیق کردم و از منطقه مان وارد نیویورک شدم و به م

که  شدم. گفتم کتاب به من بدهید که ببینم اسالم چه می گوید؟ عقایدش چیست؟ مبانی اش چیست؟ گفت بعد از این تسنناهل 

مثل مسیحیت مذاهب مختلف وجود دارد؟  ،گفتم بپرسم که آیا در اسالم نع نشدم که من را از مسیحیت به اسالم برگرداند.قا ،خواندم

سساتش رفتم و کتاب گرفتم در باب عقاید شیعه و دیدم این می ؤاست. به یکی از م شیعهگفتند: بله. اسم بردند که یکی از مذاهب 

 م کند و تجلی دهد. به قم آمد و چند سال آنجا درس خواند.تواند من را قانع کند و روح مرا آرا

سندهای زنده است. یکی دیگر هم به یادم افتاد که عرض کنم. اول بحث گفتم که یک مقدار با چاشنی احساسی باشد تا برخی از  اینها

 آقایان که از بیرون آمده اند، انگیزه شان باالتر برود.

ته. االن دکترایش را گرفته و سخنران بسیار قهاری است. سنی بود و می گفت: من سنی بودم و در طلبه ای بود که اسمش را یادم رف

کلش را  ،دادم عربستان درس خواندم. به کالس من آمد و یک دوره برایش اصول خواندم. بسیار خوش ذهن بود. اصول را که درس می

احدی جرأت نداشت یک   ،جا که بودمآن» :دفعه متحول شدید؟ گفتطور شد شما یک فردا در کالس از حفظ تقریر می کرد. گفتم چ

که مبادا یک چیزی از شیعه به گوششان بخورد و من برعکس  ن است را در حوزه هایشان گوش دهد رادیویی که متعلق به شیعه و مال ایرا

خواستم تا ببینم شیعه جا کتاب های شیعه را رفتم سفارت جمهوری اسالمی ایران از رایزنی آن ،حساس شدم. وقتی به کشورمان برگشتیم

برای تکمیل تحقیقاتم به ایران  ارد.مل دأواقعا جای ت ،دهاین چیزی که ما را حساس کر  ! دیدم عجب چه می گوید. چند تا کتاب دادند.

است؟ اون موقع می گفت   وضعیت مالی شما االن چطور :گفتم ال از او پرسیدم.ؤ حوزه علمیه قم و جامعة المصطفی. یک س  آمدم و به

قصه  .دالر آن موقع 200قدر می گرفتید؟ گفت برجی ه خرجمان تامین نمی شود. گفتم در عربستان بودی چبا آن که  برجی چه قدر 

جا برجی  ن و در آنابیست توم قدر می گیری؟ گفت بیست تومان. اینجا برجیچ اینجامربوط به ده پانزده، بیست سال پیش است. گفتم 

نه. با همه چیز می  اینجامین است اما أهم خرج زن و بچه ت ،هم خرجمان ،هم محل زندگی ،هم شغل ،وقتی هم که ما برگردیم .دالر 200

 آن موقع این حالت را نداشتم و .آرام است الن به اطمینان قلبی رسیدم. دلما :االن با سابقت چه هست؟ گفت رق حال پرسیدم ف .سازم

 دارم.«  چه از لحاظ مادی مشکل دارم ولی مقدم میگر  ،این حالت را به آن حالت قبلم

حق در مشت ما است.  ،یر یکی از بزرگانوضعیت مان محدود باشد اما به تعب زیزان من؟ ممکن است به لحاظ مادیگوش دادید ع 

 چون پیرو و مطیع صاحب حق هستیم.  .ما برحق هستیم «علی مع الحق والحق مع علی»

: می گوید «السوائق المحرقه»در  .تو لغت را نشناختی .ما هستیم، اشتباه می کند علیه السالم شیعه علی :که می گویدابن حجر بگذریم 

: روایاتی که در مدح می گوید تو حد وسطی؟ اصال شیعه یعنی چه؟ ما حد وسط هستیم. .نواصبنه غالت و نه  شیعه معتدل ما هستیم.

یرو کجا شیعه یعنی محب؟ شیعه یعنی پیرو. کجا پ  : شیعه یعنی محب.گویدمی .ما قبول داریمرا است علیه السالم منین ؤالم شیعه امیر

گیری کردید؟ شما را پیعلیه السالم در تعارض مسائل کجا امیرالمؤمنین  ؟دیدنقل کرعلیه السالم منین ؤالمهستید؟ شما چه حدیثی از امیر

عثمان ابن عفوان را مقدم می  دارید.وایات خلیفه سوم را مقدم میهمین قصه غسل األرجل، أو مسح، پا را بشوییم یا مسح کنیم؟ ر

پا باید  :می فرماید پا باید مسح شود اما چی؟ او می گوید ة والسالمعلیه الصالالمؤمنین علی . روایات امیرعلیه السالمید بر امیرالمؤمنین دار

تا روایت از او نقل کردید؟ در صحیح  است. کجا و چندعلیه السالم این چه پیروی از امیرالمؤمنین  شود. روایت او را مقدم می دارند.شسته 

هست.  صلی اهلل علیه و آله و سلمسال با رسول خدا  30که علیه السالم نقل شده؟ امیرالمؤمنین علیه السالم بخاری چند تا روایت از امیرالمؤمنین 

او را بستید؟ به  ؟ یا شما درب خانهاست ةقلیل الروای علیه السالم المؤمنیناست. امیر ةقلیل الروایعلیه السالم المؤمنین قا امیرگوید: بله آ می

 دارد.  علیه السالم میرالمؤمنینعدد ده تا کمتر یا بیشتر روایت از ا

یک مقایسه ای کنیم بین صحیح  یح بخاری را چند بار تدریس کردم که ببینم آقا چه می خواهد بگوید.در باب فضائل هم که صح

ثابت کنی  را آورد در میدان. اینهامن باید  ولی عزیزانِ .«شدکم ُر مرُ م نور و ا  کالمکُ » .بخاری و کافی. زمین تا آسمان فرق می کند

با  علیه السالم ، از منظر امیرالمؤمنینعلیهم السالم از منظر اهل بیت ایش، مقایسه کنید. ما در یک جلسه یک ترم بحث داشتیم؛ توحیدبر
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درست است.  «»تعرف الظلم بالنور، تعرف االشیاء به اضدادها د مقایسه کنیم. همین کافیست.اییتوحید در صحیح بخاری. ب

سروده می شد و معلقاتی که آویزان  کنارش وقتی مطاع دیگر را مثل قصه، اشعاری که در عصر جاهلیتگاهی در  را بگو.مطاع خودت 

 مده:وقتی که آیات قرآن آ ،بهمی شد به کع

ل  » ْت ع  و  اْست  ْمُر و 
 
ُقِضي  اْْل اُء و  ِغیض  اْلم  ْقِلِعي و 

 
اُء أ م  ا س  ی  ِك و  اء  ِعي م  ْرُض اْبل 

 
ا أ ِقیل  ی  ْوِم و  ِقیل  ُبْعًدا ِلْلق  ی اْلُجوِدِيَّ و 

اِلِمین    «الظ َّ
 شان را شبانه جمع کردند. شان معلقات از خجالت .از محسنات بدیعی در این آیه آمدهتفتازانی  سی تا به قول ،این آیه که نازل شد

 :قیس اشعارشان را با این که اشعاری مثل

 اللِِّوی بَینَ الدَِّخولِ فَحَوْمَلِ بسِقطِ  وَمَنزلِ نَبکِ من ذکری حبیبٍقِفا 

یا را در تمام زواعلیهم السالم  کالمکم نور، این نورانیت کالم اهل بیت .ما این را ثابت کنیم .اشعار چی؟ آیات قرآن که آمد جمع کردند

 . ما مسئولیم م اثبات کنیم. عزیزان من!ایبی

 این را هم عرض کنم عرضم تمام. ؟چرا کالمکم نور

ِتُکُم  » جیَّ ِتُکم ااِلحسان و  س  اد  یر و  ع  م الخ  ی و  ِفعِلک  ْقو  ُتُکُم التَّ ِصیَّ ْمُرُکْم ُرْشٌد و  و 
 
ُمُکْم ُنوٌر و  أ ال  مک  ر   « الک 
  ن اِ »

ُ
ُه ا   و   هُ ل  وَّ م ا  نتُ کُ  یرِ الخ    ر  کِ ذ   و  صل 

 
 «هاه.نت  مُ  و   ُه او  ا م   و   هُ ن  عِد م   و   هُ رع  ف

ْخِتُم » دایخر شمآ اول و ح  اللُه و  ِبُکْم ی  ت   « ِبُکْم ف 

  و زمین است. آنهانور آسم اهلل. «االرِض  و   واِت امالسَّ  نوُر  اللهُ » خدا می فرماید: چرا کالمکم نور؟

ظاهر  » .نور وجود و تشبیه به نور است ست. وجود عالم نور است.نهاا، ایجاد کننده آسمنهااقیقت وجود آسمحاین نور چیست؟ 
ْیُکْم ُنورًا ُمِبیناً » شود.درست شد؟ حقیقت نور غیر از نور ساطع نمی  .«بالذات و مظهر للغیر ْلنا ِإل  ْنز 

 
 .«أ

 ض، نور هدایت مطلقه است. درسته؟ االر نور السموات و ،اهلل چون از منبع نور است. چرا؟ قرآن 

ُه ِلُنوِرِه » ْهِدی الل َّ اءُ ی  ش  ن ی   «م 
هُ » این نور هدایت کجاست؟ ُح ل  ِبَّ ا اْسُمُه ُیس  ر  ِفیه  ُیْذک  ع  و  ْن ُتْرف 

 
ُه أ ِذن  الل َّ

 
چرا گنبد و بارگاه درست می  :می گویند .«في ُبُیوٍت أ

ع  »کنید؟ این خداوند متعال نور هدایتش را گذاشته  ْن ُتْرف 
 
ُه أ ِذن  الل َّ

 
ر   و   في ُبُیوٍت أ هُ ُیْذک  ُح ل  ِبَّ ا اْسُمُه ُیس   ءیک عده ای از اولیا .«ِفیه 

ْن  ». خدا بیایند در کنار این قبور اولیاء خدا زیر این سقف بنشینند ْیٌع ع  ال  ب  ٌة و  ار  اٌل ال  ُتْلِهیِهْم ِتج  اِل ِرج  اْلْص  ا ِبالُغُدوَّ و  ُه ِفیه  ُح ل  بَّ ُیس 
اِء ا ِإیت  ِة و  ال  اِم الص َّ ِإق  ِه و  اِة ِذْکِر الل َّ ک  و  علیم السالمخانه اهل بیت  کنار .سکوی پرتاب است .بگویند جا نماز بخوانند و ذکربیایند آن «لز َّ

ِذي  »بگیرد و به معراج رود که می خواهد اوج  صلی اهلل علیه و آله و سلمطور که پیغمبر همان .است ایشان سکوی پروازکنار قبور  ان  ال َّ ُسْبح 
ْیاًل  ْبِدِه ل  ی ِبع  ْسر 

 
هُ أ ْول  ا ح  ْکن  ار  ِذي ب  ی ال َّ ْقص 

 
ْسِجِد اْْل ی اْلم  اِم ِإل  ر  ْسِجِد اْلح  در  .االقصی نماز خواندجا آمد تا مسجداز آن « ِمن  اْلم 

 اوج است.  شرف دارد، اینها «شرف المکان بالمکین». نهااسم... بعد رفت به آ کنار بیت الحم و

ْیُکْم ُنورًا ُمِبیناً » .نور است پس قرآن ْلنا ِإل  ْنز 
 
 . است «... فی بیوت  »این نور هدایت قرآن  .«أ

ُرون  »ن می گوید: قرآ این بیوت کجاست؟ ه َّ ُه ِإال َّ اْلُمط  ُسَّ م   . اال المطهرون  مَسح نمی کند حقیقت نوری. «ال ی 

ْنُکُم ا» مطهرون چه کسانی هستند؟ ُه ِلُیْذِهب  ع  ما ُیِریُد الل َّ ْطِهیراً ِإن َّ ُکْم ت  ر  ِهَّ ْیِت و  ُیط  ْهل  اْلب 
 
ْجس  أ  .«لِرَّ

 

 ل محمد آ اللهم صل علی محمد و 
یک صلوات دیگری  .کالمکم رشد پس کالمکم نور و .حقیقت قرآن نور است .پس حقیقت قرآن را مسح کردندمطهر هستند.  اینهاپس 

 .بفرستید

 ل محمد آ اللهم صل علی محمد و 


