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نا َاباالقاِسِم ُمَحّمد َصّلی اللُه َعَلیِه َو آِلِه َو َسّلم َو َعلی َاهِل َبیِته َو ا عُن  َو َصّلی اللُه َعلی َسّیِدنا َو َنبیِّ للَّ
 الّداِئم َعلی َاعداِئِهم َاجَمعین 

له امامت گذارده اند، بشنویم. چرا که با  أ عمری را در مست در باب تبلیغ را توسط حضرت آیت اهلل میالنی که  سؤاالپاسخ به شبهات و  

هایی که ایشان انجام داده اند، افراد بسیاری توسط مباحث ایشان مستبصر و آگاه شده اند. از حضرت استاد دعوت می کنم که   روشنگری

 ت خود را شروع کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. سؤاالبه جایگاه تشریف بیاورند و ما هم  

 ت. سؤاالتقاضا می کنم از آیت اهلل میالنی به عنوان مقدمه ان شاءاهلل مطالبی را بیان بفرمایند تا برویم سراغ 

 ِبسِم الله الّرحمِن الّرحیم 
 الله ِفی  ِة الّطاِهرین. السّیما َبقیّ  َو الّسالُم َعلی َخیِر َخلِقه َو َاشَرِف َبرّیِته ُمَحّمد َو آِله  ُة َالَحمُدِلله َرّب العاَلمین َو الّصال

  الله َعلی َاعداِئِهم َاجَمعین ِمَن ااَلّولیَن َو اآلِخرینةُ ااَلَرضین َو َلعنَ 

ت می بینم و از سوی دیگر شما را افراد مشتاق به مباحث امام از آن جهت که بنده خودم را در مقام خدمت به امامت و والیت اهل بیت    -

و والیت می بینم، الزم دانستم پیشنهاد اینکه یک ساعتی در خدمت شما باشیم را بپذیرم که اگر پرسش هایی وجود دارد، تا آنجا که 

 االت را مطرح بفرمایید در خدمتتان هستیم.ؤپاسخ ها را خدمت شما عرض کنم. س  ،بنده آمادگی داشته باشم 

می کشیده شده و االن هم ادامه دارد و باز غدیرستان همت خود را بر تربیت مبلغین این زحمت هایی که تا به حال در مباحث کال  -

 ی بر مخالفین این مباحث مربوط به غدیر گذاشته است؟ تأثیرغدیر گذاشته، چه 

داشته به طور تفصیل خودتان بهتر می دانید. آنچه که بنده    تأثیراینکه شما در غدیرستان چه کردید و تا چه اندازه برنامه های شما    -

 خب اجماالً خبر دارم ولکن عرضی که می کنم این است که زمان ما، زمان کار است. در این زمان همه باید برای امیرالمؤمنین  ،می دانم 

کسی به هر  باشد، بایستی همه کار کنند. هر  ؤمنینکار کنند. چه در خصوص حدیث غدیر و یا در جهت دالیل دیگر امامت امیرالم

مقداری که آمادگی و استعداد دارد و می تواند، باید در این جهت وقت و فکر بگذارد یا اموالی را خرج کند. به نظر من تکلیف است و 

ر منطقی و مستدل و با متانت بیان شود، یقیناً پذیرای که در جامعه افرادی هستند که وقتی برای آنها مطالب به طو  چرا  .دارد  تأثیریقیناً  

شود و مخالفین هم اگر اهل تحقیق و انصاف باشند، مطلب مستدل و مستند را   ایمانشان تقویت می  ،این مطالب خواهند بود. اهل ایمان 

 می پذیرند. 

 تأثیر فقط دلمان می خواهد یکی از خاطرات شیرین در رابطه با    مور به وظیفه هستیم. نتیجه دست خود خدا است.أما م  البته همه  -

 کارهای تبلیغی خودتان را برای ما بفرمایید که باعث قوت قلب دوستان شود.  

نقدر به شما عرض کنم که عده کثیری از کسانی که وارد آبنده نباید از خودم و یا کارهای خودم تعریف کنم. دیگران باید بگویند. ولی  -

چه از تحصیل کرده های دانشگاهی و چه از تحصیل کرده های حوزوی آن ها، به برکت نوشته   ، به تعبیر ما مستبصر شده اند  ،ند تشیع شد

های بنده مستبصر شدند. چه در داخل ایران و چه در کشورهای مختلف. بنده چون شما فرمودید خاطره ای را عرض کنم. قرآن هم می  

ا ِبِنعَمِة َر »فرماید:  ثوَامَّ َحدِّ َک فَ  .«بِّ

ایشان   ،با برخی از بستگان نشسته بودیم. آقایی وارد شد که افرادی که پیش بنده نشسته بودند  حج در مسجدالحرام  در یکی از سفرهای 

ا آن آقایان ها به احترام او برخواستند. من هم تبعاً برخواستم. وقتی او به طرف ما آمد، ب را می شناختند. اما بنده او را نمی شناختم. آن

شناسی که نسبت به او تواضع   معانقه و مصافحه کرد و دست بنده را گرفت و بوسید. همراهانم از او پرسیدند مگر این شخص را می

انت تجلس فی بیتک و تنشر هذه  »بعد رو کرد به بنده و گفت:    .«کیف ال اعرفه و هو سبب فاستبصاری»کردی؟ ایشان فرمودند:  

تو در خانه ات نشسته ای و نوشته های خود را در دنیا پخش    .«الکتب فی العالم. و ما تدری ماذا تفعل بهذه الکتب بالقلوب الناس 
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انشگاه  دزهر است؛ یعنی فارق التحصیل  می کنی و نمی دانی این نوشته ها بر قلوب مردم چه می کند. این کسی است که از علمای األ

مقیم آمریکا است. ایشان یکی از بزرگان علمای اهل سنت و بلکه وهابی در آمریکا    مصر است. سنش از من هم بیشتر بود و االن  زهراأل

بود و چند مسجد در آنجا ساخته. این شخص به برکت نوشته جات بنده مستبصر است و اکنون به وسیله او خیلی ها مستبصر شده اند.  

 . ایشان هنوز هم در قید حیات هستند. این یکی از موارد است.  باح الدرینیشیخ مصبه نام 

به دلیل عدم امنیت   .ندارند   ،ت اینکه ایمان خود را اظهار کنندأخیلی متشکرم. البته همه می دانیم بسیاری از مستبصرین اصالً جر  -

بیشتر تبلیغ در عصر ما که عصر تکنولوژی   تأثیرت که برای  جانی. لذا با این که مستبصر هستند ولی سکوت کرده اند. سؤال بعدی این اس

 است، از چه روش هایی می توانیم استفاده کنیم؟  

یا از   ،کنیم  و رفتار کنیم. چرا که اشخاصی که با آن ها می خواهیم صحبت  متانت حرف بزنیممطلب اول این است که در تبلیغ با    -

فلذا باید با ایشان مؤدبانه و با محبت برخورد کنیم و   ، به شمار می آیند شیعیانند یا از مخالفین. اگر از شیعیانند که فرزندان اهل بیت

شبهات و    تأثیربیشتر شود. در نتیجه تقویت ایمان در فضای امروز تحت    ایمانشان را تقویت نماییم تا معرفتشان نسبت به اهل بیت

 باید متانت و ادب را در بحث رعایت کنیم.   ،ات قرار نگیرند. با مخالفین هم اگر رو به رو شدیمتشکیک

بنابراین هم با   سندی قوی ارائه کنیم.مطلب دوم این است که هرگاه از ما مدرک خواستند و سند بر گفته هایمان از ما مطالبه کردند،  

یم. مخصوصاً اگر با مخالفین روبه رو شدیم، الزم است سند و مدرک معتبر قابل قبول متانت با مردم حرف بزنیم، هم اسناد قوی ارائه کن

عمل کنیم، یقیناً موفق   ، اگر به این دو شرطی که بنده امروز عرض کردم به او ارائه کنیم. این چیزی است که بنده همیشه توصیه کردم.

َک ال َتهِدی َمن َاحَببُت.»ن با آن ها اساساً فایده ندارد.  خواهیم بود. البته کسانی هستند که قلبشان سیاه است و حرف زد  خب با    «ِانَّ

 دانند.   باقی بمانند و خودشان می  ،این افراد کاری نداریم. آن ها بر راهی که رفتند

بحث های  که در ضمن فرمایشات شما پاسخش گفته شد، این بود که در    سؤال دیگری که می خواستیم از خدمت شما بزرگوار بپرسیم  -

آیا از نظر سندی ما به بحث بپردازیم یا تنها به متن و محتوا اکتفا کنیم که ظاهراً حضرت عالی سند   ،مختلفی که ما درباره غدیر داریم 

 را خیلی مهم می دانید. 

یث از پنج جهت باید  آن حد  ،بنده طالب خودم را اینچنین بار آوردم که اگر حدیثی را بخواهند استدالل کنند  ،کنمباز به شما عرض    -

باشد و یا هر حدیث  مدینة العلمو حدیث حدیث منزلت یا حدیث غدیر  چه  ؛ بحث شود. خوب دقت کنید چه عرض می کنم. هر حدیثی

 پنج جهت باید در آن حدیث تمام شود.   ،دیگری

 جهت اول: 

ان عرض کردم لفظ حدیث غدیر را اینچنین توجه به لفظ حدیث است و این که ما محور بحثمان کدام لفظ است؟ پیش از این خدمتت

بنابراین امر اول می شود  . «َاَلسُت َاولی ِبالُمؤِمنیَن ِمن َانُفِسِهم؟ قاُلوا َبلی. قاَل فَمن ُکنُت َموالُه َفهذا َعِلیٌّ َمواله  »ضبط کنید: 

 لفظ حدیث.  

 جهت دوم:  

 ارائه شود که طرف مقابل بپذیرد. توجه به سند حدیث است. حدیث از نظر سندی باید طوری 

 جهت سوم:  

 کیفیت استدالل به حدیث است. ما می گوییم در داللت حدیث باید کامالً دقیق باشیم. در کیفیت اقامه دلیل برای امامت امیرالمؤمنین

 .و امثال ذلک  «َاَنا َمِدیَنُة الِعلِم َو َعِلی َباُبَها»ث  ، از راه حدی«َانَت ِمّنی ِبَمنزلِة هاروَن ِمن ُموسی»از راه حدیث غدیر، از راه حدیث  

 جهت چهارم:  

االت و شبهاتی را که راجع به حدیث غدیر مطرح می کنند، خوب بدانیم و هم به پاسخ آن شبهات ؤباید آمادگی داشته باشیم که هم س

 مسلط باشیم.  
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 جهت پنجم: 

 برای حدیث غدیر معارض ذکر می کنند. معارضات حدیث غدیر را باید بدانیم و برای پاسخ به آن معارضات هم باید آماده باشیم.  

جهت کار کنیم، آن وقت به جمیع جهات حدیث غدیر رسیدگی کردیم و آمادگی کامل داریم. بنده تا  اگر در حدیث غدیر در این پنج  

عبقات االنوار اال کتاب    ،این ساعت سراغ ندارم کتابی درخصوص حدیث غدیر که هر پنج جهت را کامالً استیعاب و رسیدگی کرده باشد 

 و هنوز قدر این کتاب نزد خواص و اهل کار مجهول است.  

 را به کار برده؟ «ربک»واژه  «الله» در فرمایشات حضرت عالی بوده که خداوند در آیه تبلیغ به جای  -

تک تک   ،تمام حروف و الفاظ آن آیه و نکاتی که وجود دارد  ،چون کالم خداست  ، بله عرض کردم هر آیه ای را که استدالل می کنیم  -

است. حاال به هر لفظی می خواهید بگویید!    تعالی و برکتست. رب به معنای  از اسماء خداوند متعال ا  «بر  »باید رسیدگی شود. کلمه  

. شما اگر در لغت عرب کلمه رب را نگاه کنید، مثل همین مدیریت می کند و رشد می دهدمعنای رب این است. رب، آن کسی است که  

تربیت و رشد دادن شیئی را به یید هست، رب به کسی گفته می شود که  أ که از نظر بعضی بزرگان این کتاب مورد تمفردات راغب  کتاب  

 عهده می گیرد. 

ی کنم  أنمی توانم قرآن را تفسیر به ر  .خواهد اشاره کند )البته این چیزی است که من احتمال می دهم   در این آیه مبارکه می   «رب»

، رشد و پیشرفت هست که در امامت و والیت امیرالمؤمنین  ولی آن که بنده می فهمم، نکته دارد و بی جهت نیست.( و نکته اش این

و معنویت و تربیت و بار آمدن صحیح هست. اگر کسی االن این گلدان را درست رسیدگی کند و به موقع آب و کود و آفتاب دهد و ... 

ی »می فرماید:    اریم که پیغمبر اکرممتعدد روایت داصول کافی  می گویند: این گلدان را خوب تربیت کرد و بار آورد. در   َبِنی َربِّ َادَّ
تأِدیبی بیت«فأحَسَن  اهل  نیز  من  آورده،  بار  خوب  متعال  خداوند  مرا  که  همچنان   .   آورده بار  خوب  و    را  بیت  اهل  خدا  ام. 

را خوب بار آورده است. این همان تربیتِ بار آوردن است که ما در فارسی می گوییم. فلذا به احتمال عرض کنم این که  امیرالمؤمنین

 و امثال ذلک نکته اش این باشد.  الرحیم یاالرحمن یا  اهللدر اینجا آمده نه کلمه  «رب» به ذهن من می آید که کلمه

خسته    - و  تشکر  عرض  متشکرم. ضمن  حضرتعالیخیلی  خدمت  ابالغ،  نباشید  آیه  با  رابطه  در  شده  مطرح  به   ؛ سؤالی  خداوند  قول 

اِس »داده که    پیامبراکرم خدا تو را از شر این مردم و بدخواهان حفظ می کند. اما بالفاصله ترور پیغمبر   «َواللُه َیعِصُمَک ِمَن النَّ

 آمده. آیا این اتفاقات با این آیه شریفه تناقض ندارد؟   ا می بینیم و مصائبی که بعدا بر سر اهل بیت شهادت ایشان ر اکرم

خدا تو را حفظ می کند. نفرمود   «واللُه َیعِصُمَک »چون قرآن است، هیچ روایتی با قرآن تناقض پیدا نمی کند. باز در آیه دقت بکنیم:    -

را به قتل برسانند و این با روایاتی که   ظ می کند. معلوم می شود که این ها نقشه داشتند که پیغمبر اکرمخدا شریعت یا دین تو را حف

را به   منافات ندارد. مسمومیت غیر از به قتل رساندن است. همچنان که امیرالمؤمنین  ،را مسموم کردند پیغمبر اکرم  ،بیان می کند 

تمام شود، باز به اصطالح شهادت از طریق   ، بر حسب روایاتی که داریم  له شهادت پیغمبر اکرمأ و به شهادت رساندند. اگر مسقتل  

در یکی از خطبه هایشان فرمودند: خدایا این ها جان   امیرالمؤمنین ، مسمومیت غیر از شهادت از طریق شمشیر است. اگر یادتان باشد

را تو بردی. اما این    را به قتل برسانند اما موفق نشدند. خدایا پیغمبر  را قصد کرده بودند. می خواستند پیغمبر اکرم  پیغمبر اکرم

 را از ما می گیرند.  ها دارند انتقام پیغمبر اکرم

هم همین نیت را   همچنانی که نسبت به حضرت زهرا . را قصد کرده بودند ، قتل امیرالمؤمنینتحقیقاً این ها بعد از پیغمبر اکرم 

در خطبه اشاره می کنند    از قبل مطرح بوده، پیش نیامد و نتوانستند. امیرالمؤمنین  ، داشتند. یعنی همان داستان عاشورا که اتفاق افتاد

بر دلم مگذار. این در خطبه داغ شان را    (به قول ما)  ،را به تو سپردم. تا وقتی من هستم  به خداوند متعال که خدایا من حسن و حسین

وجود دارد که بنده در بعضی از نوشته هایم، نوشته ام و چاپ شده. پس اجماالً هیچ تعارض و تناقضی وجود ندارد    های امیرالمؤمنین

 را مسموم کردند.  و بین اینکه روایاتی که داریم که پیغمبر اکرم «والله یعصمک»بین 
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می کنند و در تبلیغات خودشان به شیعیان می    درشتخیلی متشکرم. یکی از سؤاالتی که مطرح شده و خیلی هم مخالفین این را  بله    -

کنند و در کمتر از دو ماه همان ها بشوند دشمن؟ هزار نفر در طی چند روز در غدیر خم بیعت    120این است که مگر می شود    ،گویند

 ؟ این را چگونه می شود جمع کرد

  یکردند، ب عتیخم ب ریکه در روز غد ییاز آنها ی. گروهستیعبارتِ باز درست ن نیشود و شده. اوالً همه آنها دشمن نشدند و ا ی بله م -

خود را فروختند   یرأ  ا یکنار رفتند و    دیترس و ارعاب و تهد   یاز رو  گر ید  ی داشتند. اما گروه  یشک نقشه و طرح داشتند. برنامه و مقاصد

  عتیکه ب  یینهایا  دینیو سکوت بودند. پس بب  هیهم بودند، مأمور به تق  نیرالمؤمنیکه اصحاب ام  اکرم  غمبریکه از اصحاب پ   یو گروه 

 خودش   و   بوده  هیام  ی بزرگ بن  انیبود. ابوسف  انیمخالفت کرد، ابوسف  فهیکه با سق  ی از کسان   ی ک یمثال    یکردند، چند دسته شدند. برا

 نیدادند، سکوت کرد. بنابرا  ییها  گذاشتند، به او وعده   یا  جلسه  او  با   اما.  است  و اعالن مخالفت کرده   شتهدا  یا  عده .  است  بوده  ی قدرت

  یسکوت کردند. کسان دی ارعاب و تهد یاز رو ی کسان.  شدند سکوت به وادار ها  کردند و آن عیتطم ا یو   دند یخر ا یرا وعده دادند و  یکسان

در    طاهره  قهیکه انصار باشند، مقاصد خودشان را داشتند که صد   نهیمد  یسکوت کردند و اهال   هی تق  یور  زا  نیرالمؤمنیبه امر ام

باشند.    تیاهل ب  اظبمو  اکرم  غمبریقرارداد داشتند که بعد از پ   اکرم  غمبریپ   با  هافرمودند. آن  یمطالب   ها  آن   به  خطاب  شان  خطبه

هم دفاع   رسول اهلل  تیاز اهل ب  کنند،   یخودشان دفاع م   یها  خودشان و خانواده  تیهمچنان که از اهل ب  اکرم  غمبریقول دادند به پ 

. دوباره دعوت دندیوجود دارد که به اغراضشان نرس  هیدر منابع اول  نی . اندچرا که اغراض خودشان را داشت  . کار را نکردند   نیا  ی کنند ول 

 . بود شده رید گری اما د نیرالمؤمنیبا ام عتیکردند به ب

است؟ خب دعا   نیاز ا ریدر فشار و شکنجه بودند. غ  انیفرعون تحت سلطه لیاسرائ ی که بن کند  یم فی را تعر یما داستان یخود قرآن برا

السالم   هیعل  یرا فرستاد و باالخره خداوند متعال فرعون را سرنگون کرد و حضرت موس  یکردند و توسل کردند و خدا حضرت موس

 شد.   روزیپ 

«  »َواْخَتاَر   ُموَسی َقْوَمُه َسْبِعیَن َرُجالا
هفتاد نفر را دست    نیمناجات رفت، ا  یبه طرف طور برا  یکه حضرت موس  ی هفتاد نفر بودند. زمان  نیهم  یامت حضرت موس  نیبهتر

 ی توسط آن سامر  ها  نیر شد که اچطو  پس.  است  کرده  انیب  مفصل  را  داستان  طه  سوره  ریو غ سوره طه  حضرت هارون سپرد. قرآن در  

  یبرگردند. حت   یبه گوساله پرست  یاز خداپرست  یقوم حضرت موس  نیکه در عرض چند ساعت بهتر  شود  ی شدند؟ فلذا م  پرستگوساله  

 امت هم واقع شده  ن یست، در اا  . در امم سابق واقع شدهشود  یم   پس  است،   به قتل برسانند. در قرآن آمده  خواستند  یرا هم م   هارون

و دعوت کردند از  دالشهدایس یبرا  ننوشتند نامه مگر عراق اهل  کربال، اهل  خود. است اسالم اتفاق افتاده خ یدر تار رشینظ  مه  مکرر و

 ، م یکه دار  ینکردند؟ مگر مطابق اسناد   عتیمگر با حضرت مسلم بها که مسلَّم است.    نیآمدن به کربال؟ خب ا  یبرا  دالشهدایس

 در   پس  ماند؟ سرگردان ها چه طور شد که مسلم تک و تنها ماند؟! در کوچه نفر پشت سر حضرت مسلم نماز نخواندند؟   رچند هزا

عوامل و اسباب   تواند  یم   اما  افتد  ی اتفاق م  نیدارد. بله ا  وجود  یمتعدد  یها  بعد نمونه  ی ها  و هکذا در زمان  م یدار  ییها  نمونه  خیتار

 داشته باشد.  یمختلف

کار    شیدشمن کم و ب  غاتیتبل  یوقت   :مطرح است  سؤال  نی. جامع و کامل و خوب حضرت استاد جواب دادند. باز امیاستفاده کرد  یلیخ  -

گذارد. مثالً    ی خودش را بر عوام جامعه م   ریان کمتر است، تأثش   ییو آشنا  ف یضع  مانشانیکه ا  یافراد  یرو  خصوص  به   کند   ی خودش را م

  خواهم   ی عذر م  ی لی. من خگذارد  ی أثر م  یلیعوام خ  یرو  کشند،   یم  شیبحث عرب و عجم را که پ   نیکردند که ا  الاز حضار سؤ  ی کیاالن  

  ندیگو  ی. م میباش  داشته  ی از حضرت عال  یا  جواب کوتاه و قانع کننده   میخواه  یم   ی ول  زنم  یم   را  ها   حرف نامربوط آن  ح یطور صر  نیا  که

 به ما دارد؟ یچه ربط ،ها عرب  نیب است بوده یی هادعوا ها نیا
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ها را   شهیر  نیتواند ا  یفرد محقق م  کی.  دهیبه ثبت رس  خیدارد که در تار  یواضح  یها  شهیبه صدر اسالم و ر  گردد  یبرم  نیا  شهیر  -

مسأله را توسعه دادند و چطور شد   نیو ا هیقض نیدامن زدند به ا یکه چه کسان  نی. استین یمسأله کار سخت نیا ی ابی شهیکند و ر دایپ 

 ح یتوض  توانم   یاشاره کردم، نم  نکهیاز ا  شتریو من االن بدارد    خیدر تار  شهیوجود دارد اما ر  یا  هیقض  نیالبته چن  ده؟یرس  نجایکه تا به ا

 گردد.   ی کنند، به صدر اسالم برم  یابی شهیر توانند یهستند، م  قیکه اهل تحق ی بدهم. کسان

کنند.    ی م  ی زندگ  گریبا هم د   یو سن  عهیش  جامعه ما به خصوص در مرزها،   ی کنون  طیدر شرا  : که دوستان مطرح کردند  یگری سؤال د  -

ها بتوانند در مقابل شبهات استقامت   نیانجام داده اند که ا  یآن مناطق چه کار  انیعیش  یبرا  عهیش  یامامت و به طور کل   ادیحال خود بن

 باشند؟  تهبکنند و پاسخ داش

را که االن عرض کردم،   یدو شرط  نیما به ا  ی. االن هم عرض کردم طالب ما و فضالمیدههست که کار مثبت انجام  نیا ما   برنامهبله   -

 ک ی بر دو قسم هستند که باز هم اشاره کردم.    کنند،  یم   ی هم که در آنجاها زندگ  یی هستند و آنها  روش  نیبه ا  بند یهستند و پا  دیمق

و با آنها مستند و مؤدب و بامتانت   ندینش  ی ب انسان م . خرند یپذ  یکه واقعا منطق و استدالل و بحث درست را م   تند هس  ی قسم کسان

مان   . ما به دوستاند ینداشته باش  یکار  نیبا متعصب  میا  هستند که تعصب دارند. ما معموالً گفته  یقسم کسان   کیکند.    یصحبت م

دارند، بر اساس منطق و استدالل و برهان با آنها وارد بحث  یرا که آمادگ  ی. کسان میرها کن دارند،را که تعصب  ی کسان م یا سفارش کرده

 نکه یآنجا به خاطر ا  می رو  ی. ما نممی. اگر آنها تقاضا کردند، وارد بحث شومیرد بحث نشوکردم که در ابتدا خودمان وا  هی. من توصدیشو

را مطرح کردند و در واقع خودشان تقاضا کردند. آن وقت است که ما با   یا  و شبهه  ی. اما اگر خودشان سؤالمیکن  جاد یا  یریخودمان درگ

 و مؤثر بوده.   دیمف  هم  یلیو خ میشو ی وارد بحث م  ،مکه عرض کرد یآن دو شرط

کنند.    ی را اجرا م  شانیها  روند و برنامه  ی ما به آنجا م  ی. فضالمیو بلوچستان برنامه دار  ستانیس  یاز شهرها  یاالن در زاهدان در بعض

و موفق هم بوده اما با همان   ردیگ  یانجام م  ی ما با اطالع مقامات دولت ی ها دارند و برنامه یجمعه در آن شهرستان همکار از ائمه یبعض

 که عرض کردم.   یشرط ود

  جادیکه تنش ا  دیجواب داد  یاالن به خوب  یاست که حضرت عال  سؤالشده، چند تا   یو سن  عهیسؤاالت در رابطه با وحدت ش  یسر  کی  -

 .  مینکن

 م یه اوالً ما خودمان ابتدا بحث را آغاز نکنو اهل تسنن است ک  عهیش  ن یوحدت و تقارب ب  یراه برا   نیکه االن کردم، بهتر  یعرض  نیبله ا  -

و    یاختالف  چیه  نی. بنابرامیشو  یوارد بحث م  دیدو ق  نیبحث کردند، با ا  ی. اگر خودشان تقاضامیها حسن برخورد داشته باشبا آن  اًیو ثان

 چ ی ندارد. ه  یمخالفت  یو علم  نیبا بحث مت  یاحد  چی. هستیکس با بحث مخالف ن  چیه  گر،ی. بحث است دد یآ  ینم  شیپ   یا  تفرقه  چیه

 نخواهد آمد.   شیپ   یمشکل  چیه م،یدو شرط اگر عمل بکن نیبا ا نی. بنابراردیگ یبحث را نم یجلو یاحد

 چه؟ یعنی نیا العرب و عدونا العجم« عتنای»ش: میدار ث یشده حد سؤال -

 کجا است؟!  تیروا نیا -

 اند کجا است.   ننوشته -

  ن یرالمؤمنیکه ام  م یکن  ی که سؤال دارند، مطرح م  یافراد  ا ی  نیبه مخالف  ی ما وقت  ند یگو  ی اند، م   که مطرح کرده  ی گریاالت داز سؤ  یکی

 مأمور به سکوت بوده  رکه اگ دیآ یم شیمخاطب پ  یسؤال برا نیا .افتاد، مأمور به سکوت بودند اکرم غمبریکه بعد از پ  یدرباره اتفاقات 

 اند؟   سکوت نکرده اند، چرا حضرت زهرا

 یچه عرض م  دی. خوب دقت کنخورد  یجا بر نم  چیبه ه  ،کنم  یم  انیهم که بنده ب  یجور   نی. امیدرست متوجه بشو  دیرا با  هیقض  نیا    -

همچنان   ار  نیرالمؤمنیبودند، ام  نهیدر مد  اکرم  غمبریکه پ   یسال  10  نیبوده که در طول ا  نیا  هیچه بوده؟ اصل قض  هیکنم. اصل قض
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سال    10  ن یکنم که ا  ی را عرض م  نهی. فعال مدمیاند. حاال با مکه کار ندار  کرده   ی بعد از خودشان معرف  نیو امام مسلم  فهیبه عنوان خل

خم هم   ریخم. در روز غد  ریبه روز غد دیاند. تا رس کرده  انی اند. کامالً ب نداشته هیقض نیا غیدر تبل یا  ی گونه کوتاه چیه اکرم غمبریپ 

ک     نی دانند. ا  یرا همه م   نیشد. ا  عتیب
 
ٍخ ل ٍخ ب  وال   یعل   ای»ب  ت  م  صحب 

 
ٍه«   ی  ا

 
 ُموِمٍن و  ُموِمن

ِّ
  در منابع معتبر موجود است. تالش  و موال ُکل

 از تالش   ی ک ی  یاثر شده. حت  ی ب   یها از نظر علم  تالش   ن یبسپارند اما ا  یخم را به دست فراموش  ریو روز غد خم    ر یغد  کردند تا واقعه  یی ها

 موجود است.  هیکه در منابع اول و موال کل مومن و مومنه  یموال  اصبحت یعل  ایبخ بخ لک  بوده که آن دو نفر که گفتند:   نیها ا

خم حضور داشتند؟   ریابوبکر و عمر در روز غد  ای: آد یگو  یپرسد، م   ی م  یکس  کیاز    یاند که راو  را جعل کرده  تیروا  نیا  آن  مقابل  در

خم نبودند و به   ریدر روز غد  نی رالمؤمنیاساساً امکه جعل کردند که    ی را جعل کردند. همچنان  نی: نه واهلل! حضور نداشتند! ادیگو  یم

  ریاثر است. غد ی تالش ها ب نیندارد. ا ده ی فا  نهایدو نفر. ا نینبودند ا ریآن دو نفر را مورد انکار قرار بدهند که نخ عتیخاطر بود که ب نیا

رسول   نیجانش  نیرالمؤمنیام  نی بکنند. نه متنش را و نه سندش را و نه داللتش را. بنابرا  فیتوانند تضع  یرا نم  ثیو حد  ریخم و روز غد

بودند و در آنجا چه شد.    یمنعقد شد و چه کسان  فهیاست که جلسه سق  خیاز مسلّمات تار  خیدر تار  نی دانند و ا  یبودند. اما همه م  اهلل

 وجود است. در منابع م نهایهمه ا

 شان یکار را انجام دادند. ا  ن یراه و عاقالنه تر  نیبهتر  طیشرا  نیدر ا  ن یرالمؤمنیکردند؟ ام  ی م  د ی چه با  طیشرا  نیدر ا  نیرالمؤمنیام

 عتی. آن ها مردم را بر بنشستند( فارغ شدند، به خانه شان رفتند و در اتاق شان شانی)کفن و دفن ا اکرم غمبریکه از امر پ  ن یبعد از ا

 نیرالمؤمنیام  عت،یب  یرا ببرند برا  ری! چند بار آمدند حضرت امعتیب  یآوردند برا  یم  یوادار کردند. کشان کشان مردم را به مسجدالنب

گرفتند به هر   میامر خالفت تمام نخواهد شد. لذا تصم د، نکن عتیب یعل  یمطرح شد که تا وقت  ی. در مسجد النبامدند ین رونیاز خانه ب

گرفتند و در منابع دست اول موجود است. در نوشته جات خود بنده از منابع دست    می! تصماورندیب  عتیب  یشده حضرت را برا  یمتیق

و    دیاوریکه دستور داده شد که او را هر چند کشان کشان ب  دینگاه بکن  گر،ی د  یاول نوشته ام و چاپ شده و ترجمه هم شده به زبان ها

که خودشان آمدند،   میگفت  ی م  م،ینشسته ا  نجایقرن که ما در ا  15بعد از    نیرالمؤمنی. اگر امدیاگر مقاومت کرد، او را به قتل برسان

را کشان کشان  شانیو ا امدندین خودشانآمدند! اما  ریشود آن برنامه بر حق بوده که حضرت ام یکردند. پس معلوم م عتیخودشان ب

  عت یاجبار و اکراه ب  یکرده باشند، از رو  عتینکردند و اگر ب  عتیب  ن یمنرالمؤیام  مییگو  یم   م؟ ییگو  یقرن چه م   15آوردند! که ما بعد از  

 هم اعتبار ندارد.   یاکراه عتیکردند. خب ب

بکن نگاه  از خودم  دیدر منابع  بنده  نم  ک ی.  امیگو  ی کلمه  ا  قا یدق  م، یگو  ی را که دارم م  ن ی.  بر  بنا  بود که حضرت    ن یاز منابع هست. 

ن یآمدند به ا طاهره قهیشد. صد  ی خودشان آمده بودند که نقض غرض م ی. خب اگر به پاندیایخودشان ن یکه به پا نیرالمؤمنیام

شان را گرفته   میشک تصم  ی است. آن ها ب  ی عیطب  ی لیهم خ  نی. ادی وارد خانه بشو  ستمین  یخانه من است. من راض  نجا یها گفتند که ا

 ی جور   ن یداستان را به ا  ن یا  یرا. وقت   ریفشار دادند و آن مسائل اتفاق افتاد. وارد شدند و کشان کشان بردند حضرت امبودند. درِ خانه را  

را   حضرت زهرا  نیرالمؤمن یکه ام  ستین  نیماند. ا  ینم   یباق  یسؤال  چیه  یجا  م،یکنمنابع خوب درک    یکه بنده عرض کردم از رو

آمدند و خواستند با آنها    که حضرت زهرا  ستین  نیاز ترس در خانه نشسته باشند. ا  نیرالمؤمن یکه ام  ستین  نیفرستاده باشند. ا

  یبا پا  دی. و حضرت نبادی اوریب  دیکشان کشان، برو شده، هرچند    یبوده که به هر جور   نینبوده. دستور ا  نهایاز ا  کی  چیبشوند! ه  ریدرگ

 15بعد از    می کردآمدند. لذا ما عرض    یم   د یآمدند، امضاء شده بود آنچه که واقع شد. پس نبا  یخودشان م  یآمدند. اگر با پا  یخودشان م

 نیبوده و ا  یاکراه  عتیکرده باشند، ب  عتیاگر ب  نی رالمؤمنینکرد. ام  عتیب  یو عل   میهست  یما تابع عل  نکهیبه ا  مییگو  یقرن م

 .میهست شانیاعتبار ندارد. لذا ما تابع ا
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خانه من است.    نجا یها گفتند: ا  نیشوند. از پشت در به ا   ریدرگ  یبودند که با کس  امدهین  شانیاست. ا  نیهم ا  حضرت زهرا  داستان

واقع    د، یدان  ی ها دستور داشتند که برنامه را اجرا بکنند. المحاله در را فشار دادند و آنچه که م. اما آند یخانه بشو  نیوارد ا  ستمین  یراض

و   وارد شدند  منابع وجود دارد که    را بردند  ریکشان کشان حضرت ام شد.  اگر مقاومت کرد، او را به قتل  و عرض کردم در 

و تا روز    ندهیآ  یو نسل ها  ایخواستند به دن  ینکشند و هم م  ریشمش  خواستند  ی هم م  نیرالمؤمن یبوده که ام  نیحرف ا. تمام  دیبرسان

 دایتحقق پ   نیرالمؤمنیاممقصد    ن یکرده. ا  دایتحقق پ   نیرالمؤمنیامهدف    نیمنم. و ا  رسول اهلل  نیکنند که جانشاعالم    امت یق

و شما اهل   خالصه مطلب  نی. ادندیو به شهادت رس  دندی هم صدمه د  و فرزندشان حضرت محسن  طاهره   قهیراه صد  نیاما در ا  کرده

  دی آ  ی بدست م  لیهمه آنچه را که عرض کردم. به تفص  د یکن. محققاً نگاه  دیدست اول مراجعه کن  ی. به کتاب هادیباش  قیمطالعه و تحق

 و بنده فقط اشاره کردم. 

ُتنای ش  ثیکه آن حد زمانیسؤال، دوست عز  نیآخر  عنوان به.  دهد ی هم هست که وقت به ما اجازه نم یگریمتشکر. سؤاالت د  ی لیخ  -  ع 

م ج  نا الع  ُدوُّ ب و  ع  ر  حُن »:  ق از امام صاد   یکی.  اند  داده  مختلف  عبارات  با  آدرس  دو.  اند  فرستاده  یا  وشتهرا مطرح کردند، االن ن  الع 
 
  ن

ر  
ُ

ُتنایو  ش  شیق م«  ع  ج  نا الع  ُدوُّ ب و  ع  ر  جلد هشتم، صفحه   ی اصول کافاست از کتاب    یتیهم روا  یکی.  166صفحه    ،نهیسفجلد ششم    الع 

نوهاِشم و  ش: 168 حُن ب 
 
ُتنای»ن اس األعراب«   ع 

ّ
ب و  ساِئُر الن ر   الع 

  تیروا  نیدستشان درد نکند. اما زحمت بکشند به سند ا، دهند  یسؤاالت را مطرح کردند، االن هم آدرس م  ن یکه ا  یآن فاضل محترم  -

 نه. والسالم.   ایمعتبر است  نندینگاه بکنند بب

امرشان  یایو اح ج یو ترو تیاهل ب یگزار  و هم به عمل صالح و هم به خدمت قیتحق به هم   و علم   به هم  را ما  متعال همهخداوند   -

 ی ابر  یزمان اگر کس نیا در  من اعتقاد به. بدهد قرار گزارانراه ثابت قدم بدارد و جزو خدمت نیا در را ما  موفق بدارد. خداوند متعال همه

  نظر  به   و   باشد  گزارتواند خدمت  یکند، م و استعداد دارد، خوب کار    زه یکه انگ  یدر هر بعد  ا ی  سشیو قلم و تدر  انیدر ب  نیمؤمنرالیام

 نخواهد بود.   نی رالمؤمنیزمان کمتر از اجر اصحاب ام نیا در اجرش من

حضرت  یو مورد رضا میباش و هم خدمت مؤثر داشته  میباش یراه هم ثابت قدم و هم قو نیا در که بدارد موفق را ما متعال همه خداوند

 .  ناًیقیمستجاب است   عصر یحضرت ول  یکنند و دعا یقطعاً حضرت ما را دعا م  م،یکه اگر خوب کار بکن  میریقرار بگ عصر یول

 
ل َمخَرَجه َو اجَعلنا ِمن انصاِره َو اعواِنه ف هَم اللّ  ل َفرجه َو َسهِّ ٍد َو آلِه   یالله َعل  یَو ُحضوِره َو صلَّ  َبِتهیَغ  یَعجِّ ُمَحمَّ

 ن یالّطاِهر 


