
 بسم اهلل الرحمان الرحیم

 یاولیعصر ادرکنی و یا اباصالح اغثنی و ارشدنی

 جلسه دوازدهم 

 امامت در خطابه ی فدک حضرت زهرا سالم اهلل علیها

 منزل حاج آقا حسینی حفظه اهلل تعالی

صحبت می کنیم . تاکید می کنم این مقاالت را که پیاده می کنید اگر سریعتر به  سه شنبه فدک درباره ی امامت در فدک

من بدید تا من ادیت کنم و مقاله مقاله چاپ کنیم چرا که امامت در خطابه ی فدک چاپ نشده و من یادم نمی یاد و اگر ما 

 امامت در خطابه ی فدک نام بگذاریم . بتوانیم اینکار را انجام بدیم بعدا ً میتوانیم این را کتاب کرده و نکته های

ما رسیدیم به بخش دهم مضمون را حضرت اینطور فرمودند که خداوند وقتی برگزید برای پیامبرش خانه ی انبیائش را و 

 ظَهَرَتْموقعی که بر او تمام نمود وعده هایش را از قبیل عرضه ی دین که به تمام معنا از وعده های پیغمبر است میفرماید : 

 در میان شما خوار نفاق پدیدار شد و لباس دین به کهنه گی گرایید فِیکُمْ حَسِیکَةُ الن ِفاقِ وَ سَمَلَ جِلْبابُ الد ِینِ 

جلباب است یکیش از جلباب یعنی لباس سراسری اینکه من اصرار دارم استدالل می کنم حجاب سرتاسری چادر است 

 همینجاست .

وَ  استخوان دین کهنه شد و پوسید  وَ نَحَلَ عَظْمُهُ لباس و پیراهنش سوراخ شد وَ اَخْلَقَ ثَوْبُهُلباس دین به کهنه گی گرایید و 

 و اون کسی که توی گمراهان صدایش را پنهان کرده بود یکباره فریاد برآورد  وَ نَطَقَ کاظِمُ الْغاوِینَ از بین رفت  اَوْدَتْ رِم َتُهُ 

 اظم الغاوین ابوبکر است وعمرک

 پس به نطق آمد کسی که از میان گمراهان غاوین غَوی

 (2) ٰ  ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىمَا  )1( ٰ  وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى

یعنی کسانی که در  قَل ِینَ،وَ نَبَغَ خامِلُ االْ یعنی کسی که فرو برده بود صدایش را در زمان پیغمبر و حاال به نطق آمده

و گمنام حقیر بین  هَدَرَ فَنِیقُ الْمُبْطِلِینَ وَ اقلیت بودند و حرفی نداشتند به حرف آمدند خشم فرو نشسته ی گمراهان برپا شد 

 وَ اَطْلَعَ الش َیْطانُ رَأْسَهُ مِنْ مَغْرِزِهِ  شتر نازپرورده ی باطل پرستان نعره برآورد فَخَطَرَ فى عَرَصاتِکُمْ. فرومایگان ظاهر و برپا شد 

دید شما  اکُمْ لِدَعْوَتِهِ مُسْتَجِیبِینَ،فَاَلْفصداتون کرد  . فَدَعاکُمْ شما ها را صدا کرد  هاتِفاً بِکُمْ شیطان از الک خود سر بیرون آورد 

شما  ثُم َ اسْتَنْهَضَکُمْ فَوَجَدَکُمْ ناهِضِینَ خِفافاً،و دید شما فریبش را پذیرایید سپس   .وَ لِلْغِر َةِ فِیهِ ماُلحِظِینَ  او را اجبت می کنید

  فَوَسَمْتُمْ غَیْرَ إِبِلِکُمْ شما را خشمگین یافت غِضاباً، وَ اَحْمَشَکُمْ فَأَلْفاکُمْ  را به جنبش در آورد و دید شما سبک مغزید
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این هم وَ اَوْرَدْتُمُوها غَیْرَ شِرْبِکُمْ. این ضرب المثل است یعنی کار بیهوده کرده یعنی غیر از شتر خودت را داغ زدی 

ر آب می کردند حضرت می ضرب المثل است و چون قدیم ها هر محلی چشمه گاهی داشتند و حیوانات را از آن مکان سی

 فرمایند سیر کردید شتران خود را در غیر از سر چشمه خودتان

هنوز از پیمان در هذا وَ الْعَهْدُ قَرِیبٌ بعد وقتی نگذشته که بی محبتی کردید همه ی کار شما غصب شد انحرافی شد 

زخم وسیع بود وشکاف پیدا نشده  الْجُرْحُ لَم ا یَنْدَمِلْوَ الْکَلْمُ رَحِیبٌ وَ عید غدیر که همه ی شما یادتان هست چیزی نگذشته 

 رسول هنوز پنهان در قبر نشده است شما شروع کردید به بی وفایی .وَ الر َسُولُ لَم ا یُقْبَرْ  التیام پیدا نکرده

رت زهرا سالم اهلل علیها چه باید بگویند ادعا می کنید و تابلو زدید که از فتنه می ترسید حاال حض بِداراً زَعَمْتُمْ خَوْفَ الْفِتْنَةِ! 

باید از فدک صحبت کنند درست است ؟ حاال نگاه کنید شما اینطور نشان دادید که از فتنه ها می ترسیدید حضرت اصطالحا ً 

نسبت به  دارند اینها را بیان میفرمایند تا برسند به فدک و همه این جمالت را البته می فهمند یعنی جای نشینی امیرالمومنین

قرآن را شاهد آوردند چه عالی هم آوردند آگاه باشید آنجا که أاَل فِى الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، » و بی وفایی ایشان پیغمبر و غصب فدک

ساقط شدند جهنمه و ساقط شدند در جهنم هنوز زخم پیغمبر التیام و دلمه پیدا نکرده و ادعا می کنید از فتنه می ترسید در 

بی وفایی کردید  ؟! «اَن ى تُؤْفَکُونَ»فَهَیْهاتَ مِنْکُمْ وَ کَیْفَ بِکُمْ وَ « وَ اِن َ جَهَن َمَ لَمُحِیطَةٌ بِالْکافِرِینَما فتنه هستید حالیکه خود ش

 از شما بعید بود از این بابت که رسول اهلل این همه به شما خوبی کرده بود

 توفکون یعنی افک و تهمت افترا  

ک داریم که سنی ها می گویند به عایشه این نسبت داده شده درحالیکه عالمه عسکری که ما سالیانی شاگرد در قرآن آیه ی اف

 ایشان بودیم تحقیق فرمودند که عایشه تهمت زد به ماریه ی قبطیه 

 را نشان می دهد  پس معلوم میشود آیات قرآن امامت بَیْنَ اَظْهُرِکُمْ. وَ کِتابُ الل هکجا شما منحرف میشوید  

احکام آن می  وَ اَحْکامُهُ زاهِرَةٌ کارهاش و فرمانهاش روشنه أُمُورُهُ ظاهِرَةٌ قرآن در دست شماست احکام قرآن می درخشد 

درخشد احکامی که می فرماید احکام مطلق است اصل اعتقادات توحید نبوت امامت معاد و عذاب  زهره یعنی نور می دهد 

بطن های قرآن زواجر جمع زجر یعنی منعیات قرآن وَ زَواجِرُهُ الئِحَةٌ، پرچم هاش به اهتزاز در آمده مُهُ باهِرَةٌ وَ اَعْالروشن است 

 دستورات قرآن واضح است یکی از دستورات قرآن چیه ؟ وَ أَوامِرُهُ واضِحَةٌ،بیان شده است 

 لغ اینها امره ظاهره و واضحهیا ایها الرسول ب اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم

 این اصالح است یعنی پشت کردی به احکام و پدرت و قرآن و ... قرآن را بر پشت خودتان انداختید  .قَدْخَل َفْتُمُوهُ وَرآءَ ظُهُورِکُمْ 

 یعنی کل قرآن را اوامر و اعالم امورش روشن است 

 با رغبت انکار را کردید ؟! وای بر شما یعنی این بی وفایی شما همان پشت کردن به قرآن أَرَغْبَةً ـ وَیْحَکُمْ ـ 

یا خودتان حاکم هستید قرآن در  از او اراده کردید بر برگشت یا غیر قرآن را حاکم می گیرید عَنْهُ تُرِیدُونَ أَمْ بِغَیْرِهِ تَحْکُمُونَ؟ 

 سال گفتند . 32اولین کلمات وفا را گوشزد می کند و پیغمبر و امیرالمومنین علیه السالم را که در طول 



سال معرفی کردند نه در یک جا و دو جا از اول غار حرا تا 32این را برای همه جا بیاندازید که پیغمبر امیرالمومنین را در همه 

 شاناز دنیا رفتن

 فردی جمعی سفر و ... همه جا

چقدر ستمگران بدجور بدل کردن امیرالمومنین را به ابوبکر و عمر اسالم به غیر اسالم و دین را به غیر « بِئْسَ لِلظ الِمِینَ بَداَلً»

 دین

ه من بدهید تا تصحیح اینها همه نکات ریز امامت است و دوست دارم در مقاالتتان اینها را بیاورید و بیان کنید و زودتر هم ب

 کنم

 مهمترین مسئله اینه که جای نشینش را معرفی کرده 

 خاتمیت که چون خیلی زمان باید بماند  -1

کال ً آنچه که در تاریخ پیامبران اتفاق افتاده حتی برای ابراهیم خلیل و موسی کلیم و مسیح این بود که جای نشینان  -2

 را کاری کردند که تحریف شد دین ایشان

برای ما هم این قابل اثبات است در دو دقیقه اول دو جمله ی اول اثبات می شود که دین ایشان تحریف شده است  البته

 توحید و خداشناسی مسئله ی ماست دقت کنید بارها گفتم معیار ما عقل و فطرت است دو دو تا چارتاس 

 خدای تورات و انجیل و اوستا و ...

البته زرتشتی ها بسیار زیرک هستند که اوستاها را ازبین برده اند و خرده اوستاها را بجای گذاشتند که البته در اینها هم 

مسیحیت که پر مسئله ی ثنویت کمتر هست البته هست ولی کمتر هست خود قرآن هم این مسئه را بیان می فرماید ولی 

 است در اناجیلشان

 لیث و ثنویت و ...پس شد حلول و اتحاد و تث

حاال که شرک اینگونه بعد انبیاء در دینه ایشان وارد شد و تحریف شدند پیغمبر خاتم با قرار دادن مسئله ی جای نشینی 

دینش را از دست تحریف نجات داد و محکم کاری کرد خدا هم محکم کاری کرد فرمود : انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون 

دیم و خودمان او را حفظ می کنیم حاال این قرآن در دسته ما آیاتش جابجا شده سوره هایش جا به جا شده ما قرآن را ذکر کر

 ولی قرآن همین است که بر رسول اهلل نازل شده است چون ائمه هم تایید کرده است .

 ائمه هم حافظان این قرآن معرفی شده اند  -3

 چند نکته یادگاری می دهم به شما 

 جلد چاپ شده یه جلد مانده  3ث امامت امام رضا علیه السالم را اگر وقت مطالعه دارید حتما ً بخوانید اوال ً شرح حدی

 دوما ً من سعادتی که شما دارید من ندارم 

 چند سالته ؟

 سال 32سید علیرضا نقیبی : 



سالگی آشنا شدم .  25من در  تو در این سن با خطابه ی غدیر و فدک آشنا شدی و بزرگترین سعادته و تکلیفت هم سنگینه

 واقعا ً سرت را بزن به عرش 

 خطابه ی غدیر و فدک بزرگترین اسناد ما در کنار قرآن هستند .

من با فرادی که صحبت می کنم خطابه ی غدیر و فدک و قرآن در اعتقادات اگر کوچکترین نقص و مخالفت و پارادوکس پیدا 

 ارادوکس نقص نشان می دهد من از دین بر می گردم کردید که پارادوکس با نقص متفاوت است پ

 تمام اینها با چی بدست ما رسیده ؟ تمام اینها با برکت امامت رسیده 

 پیغمبر در خطابه ی غدیر بهترین جمالت امامتی را بیان فرموده اند 

 حضرت زهرا هم در خطابه ی فدک چه جمالتی را بیان فرموده اند ؟! 

 یعنی تبدیل دین به غیر دین و بچه سریع اینکار را انجام دادند حاالوبعث للظالمین بدال ً 

 امام کیست ؟  

پیدا  CONTERADICTIONتناقض و ببینید اگر کسی از طرف خدا حرف نزند هرچقدر هم که مراعات کند باز صدتا  

 می شود حقیقتا ً 

 اما از طرف خدا یه جور است 

آیه ای پیدا  0666و تورات پر است از تجسم خدا به صورت موسی وعزیر ابن اهلل و عیسی اما یه جا در قرآن  سرتاسر انجیال

 کنید بگوید پیغمبری از حد عبودیت خودش باالتر برود ... نگاه کنید می فرماید 

 ما ینطق عن الهوی * ان هو اال وحی یوحی 

ک خیلی چیزها تو ذهن دارم هروقت هم که خیلی چیزها تو ذهن دارم استرس روایات داریم یا اباذر اول ما خلق اهلل نور نبی

 می گیرم و بعد قلبم درد می گیرد 

 البته هنوز نه یه صلوات بفرستید 

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم والعن اعدائهم

پیغمبر صحبت فرموده نوح   22حالیکه از صفحه ای  شبهه ای وارد شده باشد در  066جزئی و  26یک جا پیدا کنید در قرآن 

و خدا خداست حاال و انبیائ دیگر در بیاد که ایشان باالتر از عبد هستند بلکه تمام پیغبران را قرآن تائید می مند عبد هستند 

 تا آیه پیدا کنید درباب تنزیهی بودن خدا که با هم تضاد داشته باشند  3شما 

عامل بستگی دارد   3ش آخرین کتاب است و باید بماند سالم و سالمت ماندنش هم به این بخاطر خاتمیت رسول است کتاب

 قرآن و عترت

حاال امام کیست ؟ همیشه تفکر درباب امامان یادتان نرود بزرگترین امام رسول اهلل است و یکی از بزرگترین امام ها ابراهیم 

 ال عهدی الظالمینخلیل است انی جالک للناس اماما قال و من ذریتی قال ال ین

امامت از لحاظ رتبه از نبوت و رسالت باالتر است و لذا پیغمبران بزرگ ما امام هستند نوح و ابراهیم موسی عیسی که البته در 

آمده است و پیغمبر هم می فرمایند : انا ادیب اهلل و علی ادیبی هر وقت صحبت امام می شود  باب حضرت ابراهیم صریحتر

شما پیغمبر را باالتر از امیرالمومنین ببینید چون ما مثل اونایی که شعور ندارند و نمی فهمند علی اللهی هستند که نیستیم ما 



ستم و من مثل بچه شتری که در تعقیب مادرش در حال معتقدیم انا عبد من عبید محمد من یکی از شاگردان محمد ه

 یادگیری است از او یاد گرفتم و او معلم من بوده است . اون وقت امام را چه معرفی کرده 

 اول قرآن و بعد تفسیر آن خطبه ی غدیر و فدک و بعد حدیث امامت امام رضا علیه السالم

 فرض کنید 

 خواهد خلق کند خدا هست و هیچ نیست . حاال خداوند می 

 اول ما خلق اهلل نور نبیک این روایت است 

 بعضی چیز ها عقلی است و این عقلی نیست

را و بعد ... این  06را خلق کند و بعد  066باید باشد اول PROGROSSIVE خداوند اگر بخواهد خلق کند عقل می گوید 

 تدریجی خلق شدن عقلی است

 نقلی است و باید دین مورد اعتماد بگوید کیست ؟ این  066ولی اینکه اون نفر 

آبان مجلسی را بیشتر  06آبان ماه است بواهلل از  00خدا رحمتت کند محمد باقر محمد باقر مجلسی محشر کرده است امروز 

 دوست دارم و ارادت دارم و هر چقدر که مطالعه می کنم میفهمم او چه کرده است 

باشی اینهمه شاگرد داشته باشی و در مرکز حکومت باشی و نماز جمعه بخوانی نماز ساله بوده شیخ االسالم باشی قاضی  50

 جماعت بخوانی و مهمانی ممالک بروی و اینطور هم کار کنی ....

که در اصول بصائر  و کتاب فضل بن شاذان و .... بوده کتب االسماء و العالم او ماده اصلی خلقت را در بحار االنوار آورده است 

 ری کرده و کار ما را راحت کرده است خداوند متعال بود و هیچ نبود جمع آو

یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچی نبود و خداوند کن گفت درکن اول خدا چی بوجود آمد نور بوجود آمد بدون تناقض در 

خدا نور جدید خلق کرده بلکه فرموده منشق  جالبه روایات نفرموده –روایات ما هست که نور پیغمبر است و دومین نوری که 

 –از نور اول شده است انوار هست ولی فرموده ثم شتق نور علی و فاطمه سنخیت 

پس اول ماده ی عالم نور است بعد اومده شده آقای چناری عزیز که تمام تکالیفش را می نویسد و عینک می زند و خوش تیپ 

 عدا ً انجام می دهد و در راه کربال کتاب پخش می کند و ...است و منظم است و کارهایی که من بگم ب

 پس اول ماده نور است 

 نور چیست حاج آقا ؟

 نور نور است این نوری که تو میبینی مظهری است از همان نور الظاهر لنفسه و مظهر لغیره

 نماز چیست ؟

 تقوی چیست ؟

 روزه چیست ؟

 صدقه چیست ؟

پیغمبر و امیرالمومنین سالم اهلل علیهم اجمعین و اساس تمام اعمال و اعتقادات و احکام ائمه ریشه ی تمام اینها نور است نور 

 هستند 

 تعبیری من کرده ام شاید سنگین باشد و عرایض ام را جمع می کنم استادتان آمده است و من الکی ور می زنم 



شفیق او پدر است االم البر بالولد الصغیر مادر نیکوکار است حضرت رضا علیهظ السالم تعبیری دارند راجع به امام االمام الوالد ال

 به ولد صغیر

اگر امام زمان بخواهند تشبیه کنند میفرمایند آقای شروین پهلوان است تشبیه می کند وی فرمایند او شجاع است مانند 

 پهلوان درست و کامل

 خب

 فرمودند در طول تاریخ حقیقت کالم است و مبالغه ندارد  چرا ؟ برای اینکه امام مبالغه نمی کند تمام تعریفاتی که ائمه

 مبالغه در قرآن آمده است شعر

 الشعر و ما ینبغی له ان هو اال ذکر و قران مبین و ما علمناه 

 خیلی مهم است 

 ما ینبغی له یعنی سزاوار پیغمبر نیست که شعر بگوید دنبالش می فرماید ان هو اال ذکر و قران مبین رشعر نیست 

 شعر مبالغه است 

 دلبرم از بس که نازک است تنش 

 مانده جای نگاه بر بدنش 

 گفتند لیلی آبله گون بوده است به مجنون که گفتند گفت 

 دلبرم از بس که نازک است تنش 

 مانده جای نگاه بر بدنش 

 له ان هو اال ذکر و قران مبین  مبالغه رو ببین ولی قرآن چه می فرماید : و ما علمناه الشعر و ما ینبغی

را معرفی فرمودند  و نفرمودند امام مثله مادر مهربان  امام رضا در دوران ولیعهدی در مرو در حضور محمد بن مسلم و ... امامت

است اگر اینطور می فرمودند بسیار قابل توجیه بود اما فرموده مادر مهربان است تمام نسخه های این حدیث همین است یعنی 

 برقرار فرموده است .  IDENTITYامام مادر است مهربان یعنی حضرت بین امام و مادر اینهمانی و 

نشسته است بینه محسن و نشستن این همانی برقرار است یعنی نشسته محسن است و محسن نشسته است هو هویت محسن 

 یعنی این آن است و آن این است  IDENTITYدر عربی و  التین می گویند 

 تمام حقایقی که هست جزیی است از حقیقت نور اولیه یعنی وجود امام معناش یعنی چی ؟ یعنی 

 YOU ARE MY LOVLY LOVEدقیقه مهربانم و میگویم  0دقیقه مهربانی و من در هفته  0ت ساع 32شما در 

 این اگر حقیقت می گویم جزء شخصیت امام است 



 برای اینکه اصل مهر امام است

 اگر چراغی نور دارد به امام است چون نور اوریجینال امام است و یکی از شعب کوچکش چراغ است 

د امام حقیقت برادری است امام حقیقت نور است امام حقیقت روزه است نماز میخوانی امام حقیقت نماز لذا امام رضا می فرمای

 است و حج و زکات و صوم است 

 امام وسط نیست محور است اصل است امام دریاست و تمام آبها از دریاها جاری می گردد 

 اتفاق ً امام باران است شمس مضیء است 

 یامده است همه هوهویت دارد و ک ن

حاال حضرت زهرا پیغمبر را معرفی می نماید و بعد جفای ایشان را بیان میدارد و بعد تبدیل وفا به جفا دین به غیر دین و نور 

 را به ظلمت 

 و بئس للظالمین بدالً

 بدانید جهنم هستی اش یک حقیقت است که آن هم از نور است

 ابوسفیان هم از نور است قسمت نورانی اش

  بفرستید صلوات

  

 

 


