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 01/33 :مدت برنامه نآالسالم در قر حضرت علی علیه موضوع:

  محل ضبط: 10/01/99 تاريخ پخش:

  اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم، بسم اهلل الرحمن الرحیم

 قویالحمدهلل رب العالمین بعدد ما أحاط به علمه، الهی انطقنی بالهدی و الهمنی الت

خواهیم  مطالبی را میشنوند. خوب، در مورد حضرت امیر  بحث را سیزده رجب تولد حضرت امیر)ع( میعزيزان پای تلويزيون 

سوزد.  بگويیم و فکر نکنید بحث، بحث تاريخی است. بحث حضرت امیر بحث روز است. اآلن دنیا در آتش رهبران فاسد می

چه شد؟ از اول تاريخ امیرالمؤمنین که بود؟ رقبای حضرت چه کسانی بودند؟ اين بشر  گويد و دنیا خط رهبری، اسالم چه می

 نیاز به چیزهايی دارد که من فشرده خدمت شما بگويم.

 نیازهای بشر برای حرکت در مسیر کمال -1
]پای تخته[ موضوع به مناسبت تولد حضرت امیر)ع(، نیاز بشر حرکت به سوی رشد و کمال، اين حرکت نیاز به چیزهايی دارد، 

راهنما، هر حرکتی  -4وسیله، با چه ابزاری طی کنیم؟  -3راه، از کدام راه برويم؟  -1یم برويم؟ خواه مقصد، کجا می -0

مقصد اگر گفتیم مقصد بشر يک زندگی مرفهی است. خوراک، پوشاک، مسکن، مرکب، اگر  چیزهايی نیاز دارد. مقصد کجاست؟

شود برای رفاه  ريزی می شود و برنامه بودجه خرج می ها مقصد اين است، خوب بايد آنچه ساختمان و اين بود، رسیدن به هوس

 بیشتر باشد. هدف اگر رفاه باشد. هدف اگر آزادی باشد، اگر هدف سرمايه باشد. يا هدف چیز ديگر باشد.

ايام جنگ من به بعضی از کشورهای اروپايی رفتم، پزشکانی بودند. دعوت کرديم و با آنها صحبت کرديم که اآلن در ايران 

توانید کمکی کنید، ايران  شوند، شما اگر می شوند و مجروح می شوند، جانباز می ها شهید می است. عزيزان ما در جبههجنگ 

تر هستیم. رفاه ما اينجا  فرستیم. اما ما اينجا راحت فرستیم، دالر هم بخواهی می خواهی می گفتند که ما دارو می وطن شماست.

جوی رشته پزشکی شده، از اول فکر نجات نبوده فکر رفاه بوده، نجات ديگران يا رفاه تأمین است. اين آقا وقتی رفته دانش

خواهی؟ سالن ورزش  گويد: چه می سازيم مهندس می آخر يکوقت يک ساختمانی می خود. مقصد بايد روشن باشد.

ما قصد را بگويیم. مقصد خواهی؟ بايد م خواهی؟ چه می خواهی؟ آمفی تئاتر می خواهی؟ مسجد می خواهی؟ کتابخانه می می

کند اصل برايش جسم است.  کند و عرضه می لذت جنسی است. آن کسی که، خانمی که خودش را نیمه برهنه می چیست؟

شود. مقصد چیست؟ براساس مقصد... مقصد که  های جنسی و جسمی، قبل از آنکه لباسش برهنه باشد، فکرش برهنه می لذت

جا برويم از چه راهی برويم؟ هواپیما باشد، قطار باشد و ماشین  خواهیم فالن لی خوب میروشن شد، از کدام راه برويم؟ خی

 باشد، کدام مسیرها را طی کنیم؟ راه...

چه  باد، بودجه و هزينه، با چه.. ای برويم؟ با کلک، با حق، با انتخابات، زنده باد، مرده شود؟ با چه وسیله بعدش ابزار چه می

بکنیم تا به آنجا برسیم؟ راهنما که باشد و از چه کسی دستور بگیريم؟ پس انسان بی هدف نیست، هر  ای کاری را، چه هزينه

انسانی يک هدفی دارد، انتخاب هدف و راه و ابزار و وسیله و انتخاب راهنما، در اين چهار مورد از همه مهمتر کدام است؟ بد 

خواهد که در بین اين چهار مورد مهمترين کدام است؟  هار چیز میای شما فکر کنید. انسان در راه حرکت چ نیست چند ثانیه
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داد. که آنجا  دهم. شما فکر کنید... مهمترين راهنما است. اگر راهنما بود مقصد را به ما تذکر می چند ثانیه ديگر من پاسخ می

روی؟ راهنما مهمتر است.  کجا می (99انعام/ ) « فَأَنّی تُوفَکُونَ»(، 12)تکوير/«  فَأَيْنَ تَذْهَبُون»خواهیم برويم. کجا رفتی؟ می

خود راه بیافتد. مشکل بشريت امروز وجود  گذارد راه اشتباه شود و ابزار بی گذارد مقصد گنده شود. راهنما نمی چون راهنما نمی

د و يک نگاه سوزد. هرکس شک دارد يک نگاهی به آمريکا کن رهبر است، دنیا دارد در آتش بی رهبری صحیح می راهنماست.

 به شوروی، يک نگاه به شرق و غرب کند.

 روز عید مسلمانان ،السالم میالد حضرت علی علیه -2
گويند:  تولد حضرت علی واقعاً بايد جشن گرفت. خود تولد حضرت علی پاسخ يک سؤال عوامی هم هست. بعضی عوام می

اين  ک،گويند: دوازده بعالوه ي دانند مثالً می گويند. اصالً بیرون ايران هم سیزده را نحس می سیزده نحس است. خواص هم می

گويد. چیزی  گناهش چیست؟ که اگر اينجا گفتیم: دوازده بعالوه يک، اين خوب است. اما اگر بگويیم: سیزده، اين را نحس می

متری نحس نیست. چطور اين يک  نشد. اينجا سیزده يک دندانه دارد اين يک دندانه باشد نحس است. يک الف چند سانتی

ت؟ يک عقیده غلطی است. تولد حضرت علی)ع( در سیزده رجب به ما گفت: سانت نحس است، اين چند سانت نحس نیس

ها جشن را قبول ندارد ولی چون مدعی قرآن هستند ما از قرآن يک آيه برايشان  وهابی سیزده نحس نیست. اين يک مورد.

ن بیايد ما با چشمان خود ها به عیسی گفتند: يک مائده آسمانی بیايد، يک طبق غذا از آسما گويد: مسیحی بگويیم. قرآن می

آن روز  (004 ،مائده)« تَکُونُ لَنا عیداً الوَّلِنا وَ آخِرِنا»ببینیم و بخوريم. آنوقت اگر يک چنین روزی آمد، آن روز در اول تاريخ 

گويیم اين روز که مائده و غذای آسمانی آمد عید است.  گیريم برای اول و آخر، يعنی در کل تاريخ بشريت می را روز عید می

غذای  امیر يعنی رهبر آسمانی.حضرت ل، آيا يک غذای آسمانی عید دارد؟ آنوقت رهبر آسمانی عید ندارد. تولد يک سؤا

آسمانی عید دارد، رهبر آسمانی عید ندارد؟ بعثت عید ندارد؟ غدير عید ندارد؟ به خصوص غدير، غدير رهبری امیرالمؤمنین 

ای طوالنی، چند بار اسم دوازده امام  روز غدير خم در خطبهنیست. اسمش رهبری حضرت علی است. چند بار پیغمبر اسالم 

را برد. چند بار اسم حضرت مهدی را برد. تک تک دوازده امام را اسم برد. يعنی چه؟ يعنی ای دنیا بدانید امروز غدير 

 امیرالمؤمنین نیست. غدير حضرت مهدی هم هست. يعنی در طول تاريخ رهبران آسمانی امروز معین شدند.

های خدا را خیلی گفته، بسیاری از آيات قرآن نعمت شماری است. از  ض کنم به حضور جنابعالی که در قرآن نعمتعر

( زبان نداديم، لب 9)بلد/« وَ لِساناً وَ شَفَتَیْنِ»( يک جفت چشم به تو نداديم؟ 8)بلد/« عَیْنَیْنِ  لَهُ  أَ لَمْ نَجْعَلْ»های بدن،  نعمت

( ما غافل هستیم. شما در زمین نگاه کن، اين زمین چه خیری دارد؟ سنگینی ما را 2)نبأ/« مِهاداً  الْأَرْضَ  عَلِأَ لَمْ نَجْ» نداديم.

دهد. آب  دهی يک خوشه می کند. يک دانه می دهد. آب را ذخیره در چاه می های ما را در خودش جای می کند. مرده تحمل می

يا من »هايش برای ما گنج است.  دهد. آب تمیز، کوه کشد و زالل بیرون می اله میکند. زب کشد و آب زالل بیرون می کثیف را می

، «يا من فی البحار عجائبه، يا من فی الجبال خزائنه»هاست. عجايبش درياست،  انواع فلزهای قیمتی در کوه« فی الجبال خزائنه

ک نعمت است که دو بار گفته است و کلمه منتش بخشی از... منتهی ي« يا من فی الحساب هیبته»، «يا من فی السماء عظمته»

گذارم آبت دادم، نانت دادم، سالمتی و چشم و گوش...  دهم. نگفته منت می گذارم که به تو می درونش است. گفته من منت می
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 لقد»، «منَّ اهلل»گويد:  میيکی ...«  نَمُن  وَ نُرِيدُ أَنْ» گويد: گويد: منت دادم رهبر به تو دادم. يکی می سالمتی روح و عقل و... می

گويد: در طول  خدا منت بر مؤمنین گذاشته که چه؟ که رهبر آسمانی داده است. يا می (024 ،عمران ل)آ «من اهلل علی المؤمنین

فعل ماضی است يعنی در گذشته اين کار را کرد و در آينده « منّ»(، 9)قصص/«  نَمُنَ  وَ نُرِيدُ أَنْ»آينده هم منت خواهم گذاشت. 

رهبر آسمانی کمبود بشر  . داديم آسمانی رهبر به شما منت گذاشتم که« منّ يمنّ» ی خواهد کرد. يعنی خدا کلمههم اين کار را 

ای و اينها همه مسائل زندگی ماست. بشر خط را گم  دانم مسائل هسته اآلن همین است و اآلن ما مشکل فرودگاه و مترو و نمی

لین، خدايا ما خط را گم نکنیم. خدايا ضال، يعنی ضاللت و گمراهی، من گم الضاال گويیم و کرده است. اينکه دائم در نماز می

گويی هروئین سازی يا  دانیم برای چه خلق شديم؟ هدف را گم کرديم. لذا تحصیالت عالی است ولی وقتی می نشوم. نمی

گويد: سود  دهد. می دم را شفا میکند و دارو مر گويد: درآمد کدامیک بیشتر است؟ بابا هروئین مردم را نابود می داروسازی می

ببین اين هدف را گم کرده است. اصول دين چندتا است؟ سه تاست، خوراک،  خواهم زندگی کنم. کدام بیشتر است. من می

 پوشاک، مسکن. خانه، ماشین، تلفن. رفاه، رفاه، رفاه.

 ی مسلمانان قبله ،در کعبه السالم حضرت علی علیهتولد  -3
لمؤمنین تولدش در کعبه هست. يک وجود دهید مسأله تولد امیرالمؤمنین است. امیرا تولد سیزده رجب که بحث را گوش می

های زيادی  عالم يا دانشمند مصری است کتاب استثنايی است. يک خاطره هست سالهای قبل هم گفتم به مناسبت سیزده رجب،

های برجسته فرهنگی به ايران دعوت شد. يک مهمانی قم و يک مهمانی تهران  نوشته و آدم دانشمندی است به دعوت چهره

يی که دور مهمانی بودند مرحوم شهید مفتح و شهید بهشتی و شهید مطهری، افراد متعددی بودند. در مهمانی قم که بود. آنها

جامعه مدرسین ظاهرا بودند اين عبدالفتاح، عبدالمقصود عالم هفتاد هشتاد ساله مصری يک سؤال از علمای قم کرد. گفت شما 

گفتند: شما اش چیست؟ چرا در کعبه متولد شد؟  شد، تحلیل شما چیست؟ فلسفه گويید علی، امیرالمؤمنین در کعبه متولد که می

مراجع کردند. علما  خواهم ببینم تحلیل شما چیست؟ علمای قم داشتند فکر می قبول نداريد؟ گفت: چرا من هم قبول دارم می

خوانند،  همه مسلمانان کره زمین نماز می ايشان خودش گفت. گفت: نظر من اين است که چون نبودند، علمای جوانتر. که چی...

خواهد نماز بخواند رو  ايستد. خدا علی را در قبله گذاشت. يعنی در کعبه تا هرکس می خواند رو به قبله می مسلمان که نماز می

 ف قشنگی است.رود رو به کعبه بايستد ياد علی هم بیافتد. يعنی ياد خدا همراه با ياد علی باشد. حر به کعبه بايستد، تا می

زنی به تلويزيون... يا به المپ، يک  شود[ می خواهی نامه بدهی... ]صدا قطع می خواهی از خانه بیرون بروی، می شما گاهی می

خواهند نماز بخوانند  ها که می گذاری که هر خانمی، هرکس وارد خانه شد بفهمد اين نامه پیغامی دارد. همه مسلمان جايی می

بايستند، علی در کعبه متولد شد، يعنی توجه به کعبه توجه به علی هم باشد. بشر قدردانی نکرد کار نداريم. بچه بايد رو به قبله 

طواف دور کعبه يعنی طواف دور امیرالمؤمنین، يعنی دور  کنند. های گهواره طواف می را از گهواره بیرون انداختند و دور چوب

شاعری هست  هست اينجا، علی را در کعبه گذاشت و گفت: دور اين بگرديد. علی بگرد. علی را گذاشتند... ما دور کعبه

 گويد:  شعرهايی گفته است من بريده بريده و تکه پاره حفظ هستم. شعر اين است. می

 اين خانه را بايد خدا در اصل معماری کند
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اسماعیل است. همینطور  اش عملهبراهیم است. ها را باال برد ا گويد: معمار کعبه خداست. بنیانگذارش آدم است. کسی که پايه می

انبیاء يکی پس از ديگری از کعبه قدردانی کردند و حمايت و حراست کردند. چرا؟ برای اينکه خدا مهمان دارد. کیه؟ علی 

 خواهد متولد شود. شعرش اين است: می

 اين خانه را بايد خدا در اصل معماری کند

 آدم يعنی حضرت آدم.. 

 نهد جبريل هم ياری کند آدم بنايش بر

 آن را اولوالعزمی دگر يک چند حجاری کند 

 سنگ تراشی، 

 آن را اولواالمری ديگر منقوش و گچ کاری کند

 اش چندی نگهداری کند اينسان خدا از خانه

 .تا ساعتی از دوستی يک مهمانداری کند

 مادری است که کعبه بشکافد و مادر علی وارد کعبه خدا مهمان دارد، امیرالمؤمنین مهمان و متولد در کعبه است. اين مادر چه

  شود. چطور خدا بايد معرفی کند که رهبر بايد علی باشد؟

 جانفشانی در بستر پیامبر ،انفاق در نماز -4
عرض کنم به حضور جنابعالی که کماالتی که حضرت امیر دارد در قرآن، در قرآن خیلی آيه داريم که جز علی مصداق ندارد. 

« امیرالمؤمنین»گفته نفر اول آمنوا « يا ايها الذين آمنوا» ويید هرچه توانی بگ مصداق تمام کماالت، حضرت علی است. شما می

خوانند. اين آيه فقط برای  کند و همه به اتفاق می است. آن کلیات سر جايش، آياتی است که شیعه و سنی هم فرقی نمی

رکوع نمازش  انما يعنی فقط، فقط رهبر شما همان کسی است که در (99 ،مائده)« انما ولیکم»حضرت علی است. آيه چیست؟ 

انگشتر داد. ولی شما آن کسی است که در حال رکوع انگشتر داد. کیه؟ برويد ببینید. آمدند گفتند: آقا امروز چه کسی سر نماز 

بود انگشتر داد؟ فرمودند: علی بن ابی طالب سر نماز بود فقیری آمد سؤال کرد، کسی چیزی نداد. فقیر گله کرد که خدايا من 

علی در قرآن،  نداد. حضرت امیر اشاره کرد و چنین کرد. انگشتر... اين را هیچ احدی اختالف ندارد. آمدم هیچکس به من

 امیرالمؤمنین)ع( در قرآن.

ای يک نفر چاقوکش و تروريست جمع شدند مشترکاً خانه پیغمبر بريزند و پیغمبر را بکشند و  دوم چی؟ شبی که از هر قبیله

ای شخصی آمد  شود در افتاد. از هر قبیله های مکه در افتند. با يکی دو تا می ند با همه قبیلهتوان فامیل پیغمبر هم ديگر نمی

«  يَشْرِی  وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ»ريختند خانه پیغمبر، ملحفه را کنار زدند ديدند پیغمبر نیست و علی بن ابی طالب است. آيه نازل شد 

خوابم، اينجا  پیش مرگ پیغمبر شوم، بعضی جاها جای پیغمبر می ؟ی پیغمبرجان فشانی کند برا ( چه کسی است که110)بقره/

ارزش امیرالمؤمنین هم به اين است که نداند. اينجا ارزش امیرالمؤمنین هم به اين است که نداند. گاهی ارزش به اين است که 

سخنرانی کنم ارزش است وگرنه اگر بدانم چقدر  دهند بیايم دهند يا چقدر می دهند يا نمی آدم نداند. من اگر ندانم به من پول می
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گويند:  دانم. آخر بعضی می دهند، اگر بدانم يا خودم طی کنم ارزش نیست. ارزش اين است که نمی دهند و کی می به من می

جا اين خوابیدم. دانست کمال است. من هم جای پیغمبر می دانست کسی با او کار ندارد، اگر حضرت علی نمی حضرت علی می

و اگر شهید شوم پیش مرگ پیغمبر شوم. ه نيا  مانم یمدانستم زنده  کمال به اين است که آدم بخوابد، جای پیغمبر خوابیدم و نمی

 اين هم شیعه و سنی گفتند، حضرت علی.

 در مباهله با مسیحیان السالم حضرت علی علیهحضور  -5
نفرين کنند، هردو ها هم  ها نفرين کنند. مسیحی ها، پیغمبر اسالم به مسیحی بنا شد مسلمان آورم. پیغمبر فرمود: جانم را می جايک

 شود حق چیست و باطل چیست. گفت: چه کسانی را بیاوريم؟  گفتند به هم نفرين کنیم. هر نفرينی مستجاب شد معلوم می

هايش هم حسن و حسین کوچولو بودند آوردند، بعد گفت: جانمان هم  بچه« و نساءنا»زنی که پیغمبر آورد، دخترش بود. 

شوی  نرفته باز هم نجف برود. شما وارد حرم امیرالمؤمنین میآوريم علی را آورد. خیلی مهم است. خدا کند هرکس رفته و  می

دم ايوان طال يک اذن دخول است، اذن دخول به پیغمبر، السالم علیک يا رسول اهلل، بابا اينجا نجف است. من پنج متری 

یغمبر که در مدينه دفن هستی. عه... سالم بر پ« المدفون بالمدينه»گويد: بگو السالم علیک يا رسول اهلل!  می امیرالمؤمنین هستم.

آوريم. اينجا هم  بابا من اينجا نجف هستم، اين حضرت علی پنج متری من است. اين يعنی چه؟ يعنی جان اوست. جانمان را می

ها با رئیسشان تماس گرفتند که بناست ما  بنا شد نفرين کنند. مسیحی. شیعه و سنی گفتند در مباهله حضرت علی را آورد

اينها از اولیای خدا هستند، نفرين کنید اش آمد، نفرين نکنید.  با چهار پنج نفر خانواده نفرين کنیم. فرمود: اگر ديديد پیغمبر

آنها تا ديدند پیغمبر  آيد، نترسید. د با هتل و کپل و دنگ و فنگ و مانوری و نمايشی میاما اگر ديدي شود. مسیحیت دود می

کربال. کربال ر د. حاال شما حساب کنید فتندرهايش را آورده. خود پیغمبر آمده عقب  دخترش را آورده، دامادش را آورده، نوه

ها يک مسلمان  گاهی وقت زينب کبری امام حسین را کشتند. اش آمد ولی حیا نکردند. روبروی ديدند امام حسین با زن و بچه

نشینی  اش آمده عقب ها حريم قرار دادند. احترام کردند و ديدند پیغمبر با زن و بچه صد برابر کافر بد است. کفار يعنی مسیحی

  اش آمده، عقب نشینی نکردند. امام حسین با زن و بچهکردند. کربال 

 رسالت الهی ،السالم حضرت علی علیه یجانشین -6
تر غدير خم  مهمهمه آياتی داريم مخصوص امیرالمؤمنین است و از « و يطعمون الطعام»ن در قرآن به هر حال، امیرالمؤمنی

گويد: انچه به تو گفتم بگو بگو و اگر نگويی رسالت خدا را انجام  ( بعد هم می20)مائده/« ما أُنْزِلَ  يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ»است. 

 وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ»گويد:  انجام ندادی. اين هم جمله مهمی است. نمیگويد: رسالت و مسئولیت خودت را  ندادی. نمی

گويد: به  ات عمل نکردی. نمی گفت: پیغمبر علی را معرفی کن وگرنه به وظیفه اگر می« فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ» گويد: می« رسالتک

ويد: رسالت الهی. رسالت الهی يعنی مسئولیت خدا انجام نشده است. گ ات عمل نکردی، رسالت تو انجام نگرفته است. می وظیفه

ات عمل  ( هدايت بشريت است. اگر علی نباشد بشريت گم شده است. نه تو به وظیفه01)لیل/«  إِنَّ عَلَیْنا لَلْهُدى»مسئولیت خدا، 

کنی همه نر اين آمپول را تهیه گويم اگ شوی، يکوقت می گويم: اگر اين غذا را بخوری تو مريض می يکوقت مینکردی. 

رسالت خدا را انجام ندادی. علی کیست؟ امیرالمؤمنینی که سیزده رجب بحث را پای « فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ» میرند. ها می مريض
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دهید کسی است که اگر او معرفی شد رهبری معصوم حاکم شد هدف خدا انجام شده است و اگر حاکم نشد  تلويزيون گوش می

 لت الهی حاکم نشده است.رسا

اين هم در « علیٌ مع الحق و الحق مع علی» ی امیرالمؤمنین چیزهايی که ديشب يادداشت کردم شیعه و سنی نقل کردند. درباره

کتب شیعه هست و هم سنی. حق با علی است و علی با حق است. حاال بعد از حق چی؟ بعد از حق سراغ هرکس برويد گمراه 

علی « علی مع الحق والحق مع علی» (31)يونس/« إِلَّا الضَّاللُ  فَما ذا بَعْدَ الْحَقِ»گويد:  گويی؟ قرآن می جا میاست. اين را از ک

اين هم آيه قرآن است. يعنی  «إِلَّا الضَّاللُ  فَما ذا بَعْدَ الْحَقِ»با حق است و حق با علی، غیر از حق هرجا برويد گمراه است. 

« إِلَّا الضَّاللُ  فَما ذا بَعْدَ الْحَقِ الحق مع علی و العلی مع الحق»چسبانیم.  سنی نقل کردند به آيه قرآن میحديث پیغمبر که شیعه و 

حاال زندگی مسالمت آمیز، گفتگو، رابطه، ازدواج، داد و ستد، برادری، اينها سر جايش، اما بايد بدانیم رهبر ما  باقی...

 امیرالمؤمنین است. حاال

 برای دوران حیرت ،های هدايت معرفی چراغ -7
ببینید اين مديريت تبلیغ است. اين مهندسی تبلیغ بايد اسمش را گذاشت. مهندسی اينطور  ط امیرالمؤمنین بماند؟ما چه کنیم خ

شوند، اگر گیج شدند  روم، بعد از من مردم گیج می بود. اين پیغمبر بود، پیغمبر عزيز)ص( برای بعد خودش گفت: من از دنیا می

شیعه و سنی نقل کردند که « فاطمه بضعة منی»ا فاطمه بود آنجا حق است. دلیل؟ گويد: سراغ فاطمه برويد. هرج چه کنند؟ می

پیغمبر از دنیا رفت، حق با کیست؟ گیج نشويد. ببینید  فاطمه، رضای فاطمه رضای خداست. غضب فاطمه غضب خداست.

ید ابوذر با کیست؟ چون فاطمه ببینگويد:  خیابان بعد کیست؟ المپ دوم، المپ دوم میفاطمه کجاست. فاطمه هم که شهید شد. 

بعد از دو سه ماه شهید شد. باز مردم ممکن است گیج شوند. ببینید ابوذر طرفدار کیست؟ ابوذر هم در ربذه تبعید شد و از دنیا 

رفت ببینید عمار طرفدار کیست، شیعه و سنی نقل کردند. پیغمبر فرمود.. شیعه و سنی نقل کردند فاطمه جگرگوشه من است و 

گويد.  ای او رضای خدا و غضب او غضب خداست. پیغمبر فرمود: شیعه و سنی نقل کردند که ابوذر هرجا هست راست میرض

ببینید ابوذر طرفدار کیست. ابوذر از دنیا رفت و در ربذه تبعید شد، عمار را چه کسی کشت؟ در جنگ صفین همین که عمار 

پیغمبر گفته هرکس عمار را بکشد باطل است، ما هم عمار را کشتیم.  :ندکشته شد يک مرتبه لشگر معاويه پايین ريخت. گفت

شود معاويه باطل است. عمروعاص آمد گفت: نه نه، خط را عوض کنیم. بگويیم عمار را علی کشت. چطور؟  پس معلوم می

ه مثالً بگويیم حضرت چون علی اين را در جبهه آورده است. چرا حضرت علی عمار را در جبهه آورد؟ نبايد بیاورد. مثل اينک

حسینٌ »حمزه را پیغمبر کشته است. چون پیغمبر حمزه را در جنگ احد آورد. بعد از عمار هم که در صفین شهید شد، فرمود: 

شوند حق با کیه،  های بعد از خودش که مردم گیج می يعنی پیغمبر يک مهندسی کرد که دوران ببینید امام حسین کجاست.« منی

گفتند: طلحه، زبیر، اينها از اصحاب پیغمبر هستند. عايشه زن پیغمبر است. از آن طرف علی بن ابی طالب  میافرادی در صفین 

 از اصحاب پیغمبر هستند.

کنم چه کسی گفته اصحاب پیغمبر معصوم هستند و همه عادل هستند؟ صد آيه در قرآن برای منافقین است.  يک سؤال می

کس نگفته سلمان و ابیذر و علی منافق هستند. بايد ببینیم منافقین کجا هستند. منافقین صدها آيه، منافقین کجا هستند؟ هیچ



8 

 

کردند. عادل  ( بعضی از اصحاب پیغمبر، پیغمبر را اذيت می20)توبه/« النَّبِیَّ  وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ»گويد:  قرآن می کجا بودند.

هرکس  بگويیم: هرکس مکه رفت آدم خوبی است؟ چه کسی گفته است.هستند؟ هرکس صحابی است عادل است. مثل اينکه 

ی کربال و مشهد است، هرکس بچه قم است آدم خوبی است. هرکس آخوند است آدم خوبی است. قانوناً... که گفته است؟  بچه

گويد: اينها  کند و می قاد میای دارند. آيات زياد، دهها آيه داريم که خداوند از بعضی اصحاب انت ها يک شناسنامه هرکدام از آدم

ای است  گفتند: پیغمبر آدم ساده می «وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ»کردند پیغمبر را.  اذيت می« النَّبِیَّ  يُؤْذُونَ»قدر پیغمبر را ندانستند. پیغمبر 

 دهد. اهل تحلیل و تجربه نیست. و هرچه بگويی گوش می

بیت را همه دوست دارند. قرآن يک آيه دارد و  گوش بدهید. شیعه و سنی، چون اهل يک مثال ديگر برای شما بزنم. اين را همه

( بزرگترين دشمن شما 81)مائده/« لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْیَهُودَ»شود کرد.  اين آيه قرآن را هیچ کاری نمی

ها برويم. زمان  اغ يهودیها دارند. خوب سر يهوديان هستند. اين آيه قرآن است. باالترين کینه و حقد و دشمنی را يهودی

خودمان، اآلن بزرگترين دشمن اسرائیل چه کسانی هستند؟ سید حسن نصر اهلل است. حزب اهلل است. اسرائیل برای هیچکس 

گويد؟  حاضر نیست میلیاردی دالر بگذارد هرکس آن را بکشد ولی برای سید حسن نصر اهلل حاضر است. پس قرآن چه می

شود... چون قرآن گفته هرکس بزرگترين کینه را نسبت به او داشتند، اين  است. ]صدا قطع میيک خرده دقت کنید. لطیف 

 يهوديان هستند. اسرائیل باالترين دشمنش سید حسن نصر اهلل است و آنهايی که با ايشان رابطه دارند. اين هم يک مسأله است.

تر  ای از خانواده ابوطالب با برکت پدر و مادرش بکنیم. ابوطالب، خانواده تولد حضرت امیر يک نگاهی هم به ردمسأله ديگر 

گويند: ابوطالب ايمان نداشت ولی ده دلیل پیدا کرديم در  اسالم نديده است. ابوطالب خودش اول مؤمن بود. گرچه بعضی می

کنند.  قبر پدر علی را زيارت میروند  روند قبرستان ابوطالب می هايی که مکه می کتاب حج من آوردم به مناسبت حاجی

اگر ابوطالب کافر باشد.  گويد که زن حق ندارد شوهرش ، حمايتش، اصالً قرآن میامیرالمؤمنین)ع(، ده تا دلیل... شعرهايش

کافر بود چرا فاطمه بنت اسد زنش شد؟ فاطمه بنت اسد از مهاجرين بود. وقتی از دنیا رفت، پیغمبر در قبر او رفت و چهل اهلل 

فاطمه بنت  شود؟ اکبر در نمازش گفت. نماز میت پنج اهلل اکبر دارد. آنوقت برای يک زن کافر برای مرد کافر کعبه شکافته می

اسد، پیغمبر فرمود: فاطمه بنت اسد مادر علی نیست، مادر من هم هست. ده دلیل، اشعاری که ابوطالب اديب بود. اشعار زيادی 

داد، ابوطالب علی را جای پیغمبر  کند. وقتی خطر احتمال خطر می مسلمان هستم. سفارش می گويد: من دارد که در اشعارش می

 کرد. آنوقت ما شک در اسالم کنیم؟ برد. يعنی بچه خودش را فدای پیغمبر می خواباند و رختخواب پیغمبر را جای ديگر می می

ده است. اول مسلمان بود. خدا رحمت کند عالمه امینی را، ای که با علی داشتند گفتند: پدرش هم مسلمان نبو اينها بخاطر کینه

 های زيادی در مورد ايمان ابوطالب نوشته شده است. کتاب

هرطور شود؟  ها چطور می ه اعتکافبیض هم هستیم که معلوم نیست برنامی ايام ال گويیم در آستانه سیزده رجب را تبريک می

شود شما بگويی  کنم. يک کاری کنیم حضرت علی از ما راضی باشد. رويت می دهیم. چند دعا می دستور دادند ما انجام می

گذاری؟ بگو فاطمه، حسن، حسین، عالمت چیه؟ حداقل عالمت  ات نمی بیت را روی بچه های اهل شیعه هستم، اسم يکی از بچه

وجهی داشته باشیم، به امام ها را شیعه بگذاری. خودمان نسبت به فرزند علی، حضرت مهدی ت اين است که اسم يکی از بچه
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يعنی امام دهم، امام هادی به عبدالعظیم « أنت ولینا حقا»روم، يک تابلو آنجا زده و نوشته،  زمان)ع(، من شاه عبدالعظیم می

حقا ولی ما تو هستی. يا امام جواد به علی بن مهزيار گفت: اين خیلی « أنت ولینا حقا»حسنی گفت: مؤمن واقعی تو هستی. 

ست. در عمرم بهتر از تو نديدم! بايد طوری باشیم که حضرت مهدی به ما نگاه کند، الاقل اگر شاد نیست عصبانی نشود. مهم ا

 گويیم شیعه هستیم. اين همه رندی باز هم میدرآمد حالل، تربیت حالل، آئین همسرداری حالل، اقتصاد و سیاست حالل، 

ای از کماالت امیرالمؤمنین را نصیب ما بفرما.  ا، عقايد و اخالق ما را شبیه و گوشهخدايا به آبروی امیرالمؤمنین رفتار و گفتار م

 نسل ما را تا آخر تاريخ بهترين ياران اسالم و مسلمین و مؤمنین قرار بده. 

 «والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته»
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