
 درس دهم امامت در خطبه فدک

 مییدد  6132 اکتبر 3 و سوم شب  3311محرم ودوم3131 مهرماه 31 روز .هستیم فدک شنبه سه جلسه در

 در که همانطور که هست این دارم عنایت من میکنم،آنچه تاکید خیلی و ا  لهئمسِ هفدک،ی خطبه در تماما ،در

 جیدا هیم از  فیزیکیی و ااکتریکیی تجزییه م هنگیا و هسیتن هم با  همیشه الکترونو پروتون با ترونون آفرینش

 اینما”خداست، خدایی دهنده نشان آفرینش تمام که همانطور و دارن هم واقعیت و میکنیم گزار  واسم میکنیم

 تاکید و این ،اسدم"الورید حبل من الیهم اغرب"،"کنتم اینما معکم هو"،"لبالمرصاد ولربک"، ”اهلل وجه فثم تولو

 کیه بگیم میخیوام براتیون نیوفتیاده جا اصطدح به هنوز که دیدم و بعضیاتون چون بشه ملکه شما برا  که دارم

 میا دیین ،یعنیی خلقتیی یعنیی تسیفطریست،فطر دین ما دین میگن لذا هستیست از کامل کپی که هم اسدم

 فطیرت کپیی دین .دارد قانون خلقت و فطرت که همانطور خلقت هست قانون با منطبق هست خلقت بر منطبق

 پروسیه منتهیا، بگییریم قیرارر خلقیت پروسه مسیر در ما که داده ما به و دینی دستورات متعال وخداوند هست

 پروتیون ردو نمیتوانید ااکترون که معنا این به واختیاریست تشریعیست ونحرکتم ما تسخیریست پروسه خلقت

 دور بچرخیید علیی دور رخودتوناختیا با شما گفته خدا ولی نچرخیم مومنینامیرال دور میتوانیم ما ولی نچرخد

 اینجیور  لذا شود کامل شما فطر  دین اینکه تا آفرینش هست قانون با منطبق همش ،این کنید تمرین طواف

 دسیت کیه را دیین هرکجیا  یعنیی هستن هم تو ها حلقه داریم حلقه تا 1 ما که دین مجموع در میکنم عرض

 دین جا  همه در بگیرید یاد خوب و حرف این باید احکامه هم اخدقه هم امامته هم نبوته هم توحیده هم بزنیم

 رومیگیم ها این میکنیم جدا ما که این احکامه هم اخدقه هم اعتقاداته هم تمتش ت تا دین اهلل بسم با از یعنی

 قیرآن کنید تعریی  میخواهد وقتیکه صادق امام و کنیم تجزیه وبتونیم بکنیم بیشتر  تفهیم که این بخاطر جدا

 و زهیرا حضیرت ،لیذا احکامیه هیم اخدقه هم امامته هم نبوته هم توحیده هم آیه کی در کریم قرآن آیات را،در

 قیرآن در که همانطور کریمه قرآن الگوشون اینها که فدک وخطبه غدیر درخطابه میدهند درس که اکرم پیامبر

 از جیدا  ولی میدن ،توضیح بدن توضیح بتوانن اینکه برا  توضیح کمی با هم اینها هست هم با اینها همه کریم

 صیحبت داره کیه ؟ میخوانیه خطبیه داره که میخوانن خطبه دارن زهرا حضرت که موقع همان یعنی نیست هم

 از میزنیه حرف اخدق از ؟ میزنه حرف چی ،از میزنه خدارو حرف میزنه و کی حرف پیغمبر، خود ؟درواقع میکنه

 نظر  حکمت به را حکمت کردن ،تقسیم فلسفه و کدم علما  اینکه میزنه حرف اعتقادات از میزنه حرف احکام

 کشجر عمل بد و العالم گفتن ما به هم دین در نیستن،لذا هم از جدا  نظر  و عملی حکمت خوبه،ولی عملی و

 اهلل فتیق" و علمیه دنبیال عمیل عمله دنبال علم باشه علمش با باید هم عملش داره علم که عالم ،یعنی ثمر بد

  "کله عمل االیمان": فرمودن( ع) صادق ،اما بقره سوره 616 آیه "اهلل ویعلمکم



 نشیان و اکیرم پیغمبیر اول نیتورما اون در که بازمیکنن و نیتور ما و پرده میکنن؟ کار چه اینجا در زهرا حضرت

 خیلی این که .باشد علی بر منطبق کامد ،علی گفتنکه  بعد که میدهند نشان و پیغمبر از ا  چهره ولی میدهند

 پیغمبیر اخدق واما این نوره،نگفتن دومین امیرالمونین ،خوب نورهست اولین اکرم پیغمبر که بگن ،اگر است مهم

 بگن اینکه بخاطر وگفتن شرک با مبارزشون پیغمبرو توحید پیغمبر پیغمبراخدق پیغمبرتبلیغ فعالیت پیغمبر کار

 کیردن تسنن اهل که کار  نبسنجید،مهمتری باید این با را هست پیغمبر جانشین که وکسی میباشد این پیغمبر

 و بارهیا عسیکر  مرتضیی سیید عدمه دادن تغییر و پیغمبر جایگاه که است کند،این لعنت رو آنها سران خدا که

 میدارک بیشیتر همیه از هیم ایشیان کتابهیا  تیو و داد نشان ومدارکشم که داد نشان ما به را این تا فرمود بارها

 مسیتخل  بیا باید خلیفه جانشین کنن،خوب تعیین جانشین پیغمبر برا  خواستن اینها که میگفتش داره،ایشون

 جیا  بریید مسیافرت هفته یک به و باشید مکانیک مهندس شما اگه که ،همانطور باشه داشته سنخیت باید عنه

 جیا  میرود مسافرت هفته یک برا  وقتی هست آخوند که آرشیتکت،کسی نه و میگزارید مکانیک مهندس خود

 پیغمبر وفات از بعد روز ده( س) زهرا حضرت دارد جانشین و نایب پیغمبراکرم کن، چاه نه و میگزارد آخوند خود

 دقیت ،کردیید کیارخدف شما اینکه بعنوان بگن میخواهن هک بستر  هست،در کسی چه امام که بگن میخواهند

 پیغمبیر جا  شما که بگوین میخواهند(س) زهرا حضرت بشوید، متوجه کامد که بگویم بشما رو ها پایه که کنید

 هدییه مین به را فدک پیغمبر که اینه شما اشتباه اولین بوده عمد  هم شما واشتباهات کردید اشتباه نگرفتید را

 و پیغمبر ارث که بوده این شما اشتباه دومین کردید مصادره و من شخصی مال ولی بوده من شخصی مال و داده

 مصیادره را بیوده خمی  کیه را القربیی ذ  حیق قیرآن طبیق کیه بوده این شما اشتباه وسومین کردید مصادره

 در ،دو بیوده انشه ایشخصی مال که بوده فدک در یک ، بوده باب سه در( س) زهرا حضرت مخاصمه نکردید،چو

 که بوده القربی ذ  حق در کردن،سه مصادره را ها این ههم که داشته مفصلی ارثیه پیغمبر که بوده پیغمبر ارثیه

 حرفا  میکنن صحبت که خم  راجب هستن ما جامعه در که شیعه ا هفکر روشن حتی امروز تا و بوده خم 

 وقیت آن بکینن؟، رو کارهیا ایین باید پیغمبر جانشینان آیا ، کردین رو ها کار این شما میزنن، رو ها سنی مکتب

 و میشیناختن و پیغمبیر اینا که حالی عین در باشد کسی چه باید که کنه معرفی و پیغمبر جانشین اینکه بخاطر

 کیسیت،پیغمبر پیغمبیر ،کیه گفیتن را پیغمبیر ها  مدک میکند شروع گزاشتن کنار و پیغمبر ها  مدک عمد

 را پیغمبرورسیول ،مشخصیات برسونه باید را دین و رسالته به مامور که شخصی کیست،یعنی رسول یعنی کیست

 ها وشما  باشد، خودش همسنخ باید هست کسی همچین جانشین که کسی بگن بعد میگوید مفصل زهرا حضرت

 دییدم کیم مین و داده انجیام عسیکر  آقیا  کیه ،ابتکار نداریید سینخیتی وهیی  پیغمبر جا  نشستید آمدید

 پیغبییر جیا  را خیود  اخدف بتونن اینکه بخاطر تسنن مکتب ناای که گفته اومده،بدن انجام ما زمان دانشمندان

 کردنید،دو جعیل حیدی  و ببرنید باال خودشون مقامات از رو اینا که کردند سعی ،یک کردند سعی تا دو بنشانند



 ،برا بشیوند همسیطح هیم بیا بتیوانن اینهیا اینکیه ،برا  بیارن پایین خودش جایگاه از پیغمبررا که کردند سعی

 باره در مخصوصا شدند هم موفق خودشون زمان ودر.بردند باال رو ها این و آوردن پایین را پیغمبر ،شدن همسطح

 و سیال 63 از بعید کیه بطیور  ،اسوه شدند شیخین که کردند تعری  شیخین از جور  اینا شدند موفق شیخین

 امیرالمیومنین بیا اومدن وقتی دیدن ظلم عثمان از ب  از خودشون اومدن وقتی پیغمبرگذشته وفات از که اند 

 کنیین ،دقیت الشییخین وسییرت الرسول سنت و اهلل کتاب علی، میکنیم بیعت تو با ما گفتن کنند بیعت(ع) علی

 کیه بیود کرده کار  شیخین تقدس این که بودن کرده کار  ،یعنی کردند کارهایی چه کنین نگاه رو قضیه عمق

 الشییخین سیرت و النبی سنت و اهلل کتاب علی میکنیم بیعت باتو ما گفتن اومدن که بودن اینجور  مردم عموم

 کیه بیودن کیرده کیار چجیور  واونیا بیودن داده جلوه مقدس اینارو وچقدر کردند رفتار چجور  شیخین ،یعنی

 حقیقیی چهیره کیردن سیعیمختصر سیخنرانی این در( س) زهرا ،حضرت بودن شده داده جلوه مقدس اینجور 

 میکند سعی( س) زهرا الرسول،حضرت النبی،یکی العبد،یکی ،یکی دارن چهره چند ،پیغمبر دهند نشان را الرسول

 چهیره بایید ا  پایه اخدق نظر دهد،از نشان را الرسول چهره باید تیلیغ نظر بدهد،از نشان را اصلی ها  چهره که

 کیرده رسیالت و چییز  چیه رسیول کیه نیداردواین شیک کسیی نبیوتش در ،چون بدهد نشان عبودیت و العبد

 مدرجیه عین بالنیذاره،مالد صیادعا الرسیاله وبلیغ" 63 صیفحه در اینجیا در شده،لذا گم این بوده چه وعبودیتش

 میکیرده انیذار بلنیدگوش ییک با میکرده تبشیر بلندگو یه با داشته بلندگو دوتا پیغمبر اینکه معناش "المشرکین

 یعنیی مشیرکین،مالد بیه متصیل ایسیتگاها  یعنیی هیا پله یعنی مدرجهبوده، انزارش بلنده صدا  یعنی ،صادعا

 از بیود برگیردان رو کرد پشت یعنی حالدا "سنتهم عن حالدا"برگرداند، رو پیغمبر مشرکین ،ازکار بود روبرگردون

 روز 31 بعد شما ،اینکهباشد اینگونه باید هم پیغمبر جانشین که بگوید میخواهد( س) زهرا حضرتمشرکین، روش

 سینتا  بعضیی دارن هنیوز اینیا یعنیی ،  هسیت مدرجه عن مالد نه هست،  بالنذاره صادعا نه دادید قرار جانشن

 بیین از و زده پیغمبیر و ،نیروشیون نیروهسیت جا  کمره معنا  به ثبج "لثبجهم ضاربا"میکنن، اجرا را مشرکین

 بیه و اومدیید کیه هیم شیما وقیت ،اون نیایید در دیگر شون صدا که گرفته و گلوگاهشون "باکظامهم آخذا"برده،

 هیارو ایین ها  گلو حضرت گلو،یعنی یعنی کردید،کظم باز همرو و مشرکین و نمنافقی ،گلوگاه رسیدید حکومت

 معرفیی ایین  "الحسنه بالموعظه و بالحکمه ربه سبیل الی داعیا"بشه، بلند صداهاشون اینا نزاشته فشرده و گرفته

 معلی حسینه،حکمت موعظیه و حکمیت واسیطه ایشیون،به خدا  سو  به دعوت نحوه و هست( ع) امیرالمومنین

 طیی جمعه نماز در عمر گو  داشتن،سخن پذیر بطدن علم فاخلهست، اخدق حسنه هست،موعظه ناپذیر بطدن

 اسرالیلیات معموال اینها بود،که مسیحی که بود دار  بود،تمیم شده مسلمان یهود  این که بود ابوحریره سال 36

 خورد رو ها وبت ها صنم یعنی "االصنام یجذ" کرده کارهارو این پیغمبر میگه که وقتی میگفتن،لذا مردم برا  رو

 دسیت از و پیغمبیر روزه 31 کیه مردمیی کنیین نگیاه شیما میبره،آخیه بین از و مغزشون "الهام ینکت"میکنه،و



   صفحه در را،تااینکه پیغمبر ها  موفقیت میگه جور  کرده،همین رو هارکا این کرده؟ چکار پیغمبر دادین،ببینید

 شخصیت نظر از ،هم بودید مرگ بر ،مشرف شما بودید کجاها "منها فانقذکم النار من حفره شفا علی وکنتم"  62

 بدسیت کیه میکردید،پوالیی عبادت رو بتها ها شما همین "االصنام تعبدون"، اعتقاد  نظر ا هم و ماده و ظاهر 

 بودید ردخ ب  از که بودید کساییبوده،... و مسابقه و انداز  تیر و بود مارق طریق از همش میخوردید آوردید می

 گنیداب میشیدید،آب لیه شما بودن ازاعراب که قو  اقواماز  بودن که اییبزرگتره پا  زیر، بودید شخصیت بی و

 مییی فییرو سییر همییه دادییید،درمقابل قییرار خییود روغییذا  جانییداران نجیی  شییده خشییک میخوردید،پوسییت

 جیایی همچیین در کنن،آنوقیت کیوب لگد رو شما و بیاین بودن شما اطراف که قو  افراد که آوردید،میترسیدید

 شیما شیدید قیو  اینکیه ولیی شدید قو  که رسیدید جایی به حاال و کرد بیدار رو شما فرستاد،و خدا را پیغمبر

 صیفحه سیر قیرآن ،اییه میکنید معرفی را( ع) علی حضرت 61 صفحه ،در داد عزت رو شما پیغمبر نکردید کار 

 کردیا خاموش رو ها آتش خدا جنگ برا  برپاکردند آتش رامیفرماید،هرچه( ع) علی حضرت کماالت اینچا ،در61

 حضیرت وسییله بیه وخیدا کردند باز گویی یاوه به لب مشرکین یااینکه داد نشان را خودش ظدلت شاخ که هرجا

 .برد بین از را آنها( ع) علی

 باشد،کارها  پیغمبر سنخ از باید پیغمبر جانشین بگویند که کردند معرفی تر مفصل را پیغمبر( س) زهرا حضرت

 .کرد بیان پیغمبر کارها  بدنبال را( ع) علی حضرت

 ثیواب(6بگیریید وضیو میرییرد که ا  روضه مجل  هر روزه چند این( 3 کنید؟می گوش دارم،بگم خواهشی کی

 غیر( 1.کند شریک دونستن صدح ایشون را که هر بخواهید حضرت واز(  ع) زمان امام به کنید تقدیم و جلستون

 .دارد اثر ها گفتن این خود هک کنید دعوت روضه رفتن به میکنید صحبت که هر با دمیروی روضه اینکه از

 .است موثر خودش برود جایی بگیرید و دستش را جوان یک

    

 


