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 منبر مکتوب با موضوع

 امامت

 استاد رفیعی

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

 ها را مثل همیشه برای فرد فرد شما دوستان خوب آرزوخدای امروز بهترین ی شما خیلی خوش آمدید به سمتسالم به همه

ی سمت خدا آیند برنامهآقای دکتر رفیعی کی می پرسیدند پسکنم خیلی از دوستان خوب ما بارها و بارها این سوال را میمی

خدمت دکتر رفیعی  ای ماه ذی الحجه دربودیم امروز این اتفاق مبارک افتاد و در آغازین روزه این بشارت را هم قبال داده

 هستیم سالم علیکم و رحمه اهلل خیلی خوش آمدید

 گویم حلول ماه ذی الحجهی بینندگان عزیز تبریک میعرض سالم دارم خدمت همه حاج آقا رفیعی: بسم اهلل الرحمن الرحیم

کنم هم از عزیزانی که پیگیر بودند از این می را اعیادی که در پیش است در ماه ذی الحجه دو عید قربان و عید غدیر تشکر

عمده اش این بود  برنامه را داشته باشیم ما دور از خدا نبودیم ولی در سمت خدا نبودیم دلیل ای از اینکه ما هم گوشه

رت کارهایی ی کثبود دو سالی ما نبودیم در برنامه به واسطه کردند برای برنامه کافیعزیزانی که بودند بحمدهلل کفایت می

یک زمانی که خدمت  خواهیم که درجاهای دیگر داشتیم اکنون هم از خدا هم شاکر هستیم هم توفیق می که در قم و

ای را بتوانیم خدمت دوستان باشیم بعضی نکات را برنامه دوستان هم عرض کردیم ان شاء اهلل محدود باشد مثال سی چهل

چنان از محضرشان  زیزانی که تاکنون این برنامه را اداره کردند امیدوارم همی عکنم از همهمی عرض بکنیم و تشکر هم

 استفاده شود

آقای ماندگاری عزیز هم که هر جا که  شریعتی: خیلی از دوستان دلتنگ حضور شما بودند الحمدهلل این اتفاق افتاد حاج
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 اج آقای ماندگاری عازم سفر حج شدند اینکنیم همان طور که قبال گفتم حمی هستند برایشان آرزوی توفیق و سالمتی

باشیم و صدای گرم ایشان را بشنویم ارتباط آماده  روزها در مدینه النبی هستند بنا داریم یک ارتباط تلفنی هم با ایشان داشته

 کنیم سالم علیکم و رحمه اهللماندگاری استفاده می است از محضر حاج آقای

 بسم اهلل الرحمن الرحیم من هم خدمت شما آقای شریعتی عزیز حاج آقای رفیعی حمه اهللحاج آقا ماندگاری: سالم علیکم و ر

عزیز عرض سالم و ادب و احترام دارم در  ی بینندگانی سمت خدا و همهی دست اندر کاران برنامهعزیز آقای رکنی و همه

ی به یاد همه ی زهرا علیهما السالمل خدا و فاطمهی رسوکنار ستون توبه کنار دیوار خانه حرم پیغمبر اکرم صلوات اهلل علیه

ی مکه دعا بکنند آمدیم داریم مردم برای مجروحین حادثه ی عزیزانکنیم و آرزوی موفقیت برای همهشما هستیم دعا می

 یدی بگیرمرسول اهلل ع ی بینندگان عزیز از وجود نازنینی زهرا و امیرالمومنین است برای همهفاطمه روز بعد از ازدواج

دلتنگ هوای مدینه النبی هستند و مسجد الحرام ولی خیال ما راحت است که  های خوب ما مثل منشریعتی: خیلی از بیننده

 .کنیدآن جا هستید و برای ما دعا می شما

 ن که فرجهم دعا کنید ما دست خالی از سفر برنگردیم همه دعا کنیم برای ای کنیم شماحاج آقا ماندگاری: حتما دعا می

حضرت امیر عیدی قربان و غدیر ما باشد ان  آقایمان امام زمان به عنوان عیدی امسال ما عیدی جشن ازدواج حضرت زهرا و

 شاء اهلل

 شریعتی: ان شاء اهلل

 .حاج آقا رفیعی: عرض سالم داریم خدمت شان و التماس دعا ان شاء اهلل موفق باشند

 .دل مان برای شما تنگ شدهحاج آقا ماندگاری: سالم علیکم خیلی 

 .حاج آقا رفیعی: خداوند توفیق بدهد برای ما هم دعا بکنید

ی دوستداران اهل بیت کنیم برای همهاگر دعا نکنیم کوتاهی کردیم سعی می حاج آقا ماندگاری: حتما این جا جای دعاست

ها مشکل خانوادگی دارند برای مظلوم والد وهایی که مشکل ازدواج اها آنآقا طول عمر آقا نصرت اسالم شفای مریض فرج

 .اهلل کنیم ان شاءبرای نابودی دشمنان دعا می

 .شریعتی: خیلی خوشحال شدیم صدای شما را شنیدیم سالم ما را به حضرت رسول برساند خدانگهدار

 .حاج آقا ماندگاری: خداحافظ از شما و بینندگان و حاج آقای رفیعی و آقای رکنی
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 .شریعتی: خیلی خوب اما ببینیم آقای دکتر رفیعی برای روزهای چهارشنبه برای ما چه به ارمغان آوردند

 شود جایگاهرویم گوشه کنار معلوم میشود هر کجا میاست بحمدهلل پخش می ی سمت خدا خیلی سالحاج آقا رفیعی: برنامه

است برای عموم مردم است باید قابل فهم برای  کنند برنامه عامهای معارفی دارد و مردم دنبال میخودش را در بین برنامه

این چند سالی  ها استفاده کنیم من درباید از این برنامه بهره ببرند ما هم از نظرات آن ی سطوح باشد گرچه خواص همهمه

ی ی اخالق در حوزهر حوزهکنم بحمدهلل کارشناسان عزیز دمی که خودم بودم و یکی دو سالی که نبودم و برنامه را دنبال

باید مهربان باشیم دروغ نگوییم  زنند مبتال به مردم هم است این کههای خوبی میی مباحث اجتماعی حرفحوزه خانواده در

 ها اگر هزار بار هم گفته شود باز هم نیاز است به همین دلیل دربدهیم این معامالت ما شرعی باشد عبادت مان را اهمیت

نماز وفای به عهد مطالبی دارند و در قرآن  ی اخالق تکرار زیاد است خدای تبارک و تعالی مکرر راجع بهقرآن کریم در حوزه

ما  آیند در برنامه کهمشورتی هم کردم با خود دوستان کارشناسی که روزهای قبل می رویش تاکید شده من به ذهنم رسید

اعتقادی ممکن است یک قدری انسان احساس  بحث اعتقادی شروع کنیم بحث چه کنیم در این برنامه به ذهن رسید که

 ی کاربردی ابتدایی را ندارد اما مبنا است اساس است اگرهای اخالقی جنبهبحث کند سنگین است یا خشک است یا مثل آن

« اهَ فِی الدِِّینِ لَا إِکْرَ»خورده  به ذهن ما گره آید عقد به معنای گره است یعنی چیزی کهاعتقادات درست شد عقیده از عقد می

اگر ما پذیرفتم  رابطه است یعنی در دین و اعتقادات اکراه نیست من باید یک چیزی را بپذیرم هم در همین( ۲۵۶)بقره/ 

گویند خدا را قبول گویند چرا نماز دو رکعت است مینمی آییم سوال کنیم مردممطلب اعتقادی را دیگر در جزئیاتش نمی

هٍ کَلِمَهً طَیِِّبًَه کََشجَرَ» بوده که فرموده دو رکعت است اگر چنانچه یک اصلی و مبنای درست شد مثل یم البد مصلحتیدار

فروعش  ها ومنظورم اعتقادات است اگر این اعتقادات پاکیزه درست شد طبیعتا شاخه ی طیبهاین کلمه( ۲۴)ابراهیم/ « طَیِِّبَهٍ

قرار داریم بحث امامت را من انتخاب کردم که بحث  ی عید غدیر و قربانه این که در آستانههم اصالح خواهد شد با توجه ب

دارید و  کنم هر سوالی در این موضوعی بینندگان خواهش میاست از همین جا از همه مبنایی است و مورد نیاز هم

ید یک مقداری برنامه جهت دار شود مباحث بگذار موضوعات اعتقادی اخالقی را بگذارید برای آقایان دیگر سوال بفرمایید

پاسخ اعتقادی  کنیم یکی را به پرسش وپیامک بزنید سواالتی که دارید ما هر دو برنامه سعی می اعتقادی تان را مطرح کنید

ی اجتماعی هیچ فضای مجازی هیچ یعنی هیچ شبکه اختصاص بدهیم اآلن هم دشمن روی مباحث اعتقادی دست گذاشته

بگویید مردم قبول  هایی که گفتند راست بگویید اشتباه کردند دروغآید بگوید آناسالم نمی سی علیه عقاید مباحثکتاب نوی

ها کنند این در جوانگوید در مبانی خدشه میکسی این را نمی کنند یا نه مال حالل خوب نیست مال حرام استفاده کنیدنمی

های ما که همه اش سخنرانی ی بعدی این است که غالب منابر مااست نکتهخیلی برجسته است این شبهات  های مانوجوان

های معروف تهران آیت اهلل عظمی بهجت را یک آقایی از منبری هم الزم است جهت اخالقی پیدا کرده خدا رحمت کند
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گویی گفتم می روم فرمود اعتقادات هممن رفتم خدمت آیت اهلل عظمای بهجت گفتم من منبر می گفتاست ایشان می

کند این که اهل بهشت باشی و خداوند تو را بهشتی می دهمسخت است گاهی فرمودند اعتقادات بگو اگر بگویی من قول می

باالخره آغاز از  فرمایشات حضرت امیر در نهج البالغه یا خود پیغمبر گرامی اسالم عنایت کنید خیلی مهم است شما اگر در

از مباحث  رویم سراغ مطالب دیگر که خیلیبعد می( ۲۰۲، ص۱۸)بحاراالنوار، ج« تُفْلُِحوا لَهَ إِلَِّا الَلِّهُقُوُلوا َلا إِ»این جا بود 

ها چیزی نیست ی مشترک است یعنی اینحوزه ی مشترک است یعنی در ادیان الهی در مذاهب مختلفاخالق هم حوزه

 یاست وفای به عهد امانت داری و صداقت این را بقیهی مومن سه چیز نشانه گوییاختصاص به اسالم باشد وقتی می

است پیغمبر گرامی اسالم فرمود من  روایات منابع دیگر هم ممکن است بگویند باید روی آن حوزه صحبت شود نیاز مردم

قضایا درست باشد دو کتاب را  در اینولی مبنای ما باید ( ۸مَکَارَِم اْلأَخْلَاقِ )مکارم االخالق، ص  مبعوث شدم إِنَِّمَا بُعِثُْت لِأُتَمِِّمَ 

حضرت آیت اهلل امینی است یکی که جدید تر است چند سالی است تدوین  کنم که هر دو مالمن در بحث امامت معرفی می

ایشان قبل از این ایشان  امامان این یک کتابی است از حضرت آیت اهلل امینی است خوب و روان بحث کرده شده امامت و

ی دو آن مقدمات است این ی یک این شمارهشود شمارهآن می ی دارد به نام بررسی مسائل کلی امامتیک کتاب دیگر

دانشمندان اهل سنت است  بنیادین اسالم بحث امامت است حتی این را ابوالحسن اشعری در آثارش از موخرات از مسائل

رحلت پیغمبر موضوع امامت است شهرستانی در این  ترینش بعد از ی مورد اختالف در اسالم و مهمگوید نخستین مسئلهمی

های که از جنبه گوید گسترده ترین موضوع قابل بحث بحث امامت است یعنی موضوع موضوعی استمی کتاب ملل و نحل

متواتر است متواتر معنوی حداقل است به این معنا که  بحث شود این روایت معروف که بعضی گفتند مختلفی باید رویش

روایت را من از مسند  های عادی است اینمتواتر به این معناست که نقلش متعدد است زیاد تر از نقل خیلی جاها نقل شده

اتَ ِبغَیرِ مَن مَ ۹۶ی های معتبر اهل سنت است جلد چهارم صفحهکتاب خوانم مسند احمد ازاحمد خدمت شما بینندگان می

بدون امام بمیرد مرگ جاهلی کرده ابن عدی  ماتَ مَیْتًَه جاهِلِیَِّهً شبیه اش هم است این نقلی است که مشهور است کسی اَمَام

به  ی این حدیث سوال کرد یعنی چه اگر کسی بی امام بمیردخدمت امام صادق درباره عفور از اصحاب امام صادق است آمد

مَنْ مَاتَ وَ  قَالَ سَأَْلتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَْولِ رَسُولِ اللَّهِ ص یعنی کافر از دنیا رفته عَنِ ابْنِ أَِبی یَعْفُورٍمرگ جاهلیت مرده آیا 

 لْیَوْمَ وَ لَیَْس لَهُ إِمَامٌ فَمِیتَتُهُ ِمیتَهُ جَاهِلِیَّهٍا قُْلتُ مِیتَهُ کُفْرٍ قَاَل مِیتَهُ ضَلَالٍ قُْلتُ َفمَنْ مَاتَ  لَیْسَ لَهُ إِمَاٌم فَمِیتَتُهُ مِیتَُه جَاهِلِیَّهٍ قَالَ

ابی یعفور  ۳۷۶ی صفحه ۱سوالی است که کافی شریف جلد  فرمود نه کافر نرفته یعنی در گمراهی از دنیا رفته این فَقَاَل نَعَمْ

همین جلد کافی است  م صادق بودیم درگوید ما خدمت اماالسالم پرسید مفضل هم یک روایتی دارد می از امام صادق علیه

مَاتَ َمیتَهً جَاهِلِیَّه  ها دارد وَ لَم یَعرِف اِمَامَ زَمَانِهِمَاتَ بِغَیرِ اَِمامٍ بعضی نقل قَالَ اِبتِدَائًا یعنی بدون مقدمه امام صادق فرمود مَن

ن پیغمبر گرامی اسالم است چون بنا رسول اهلل این سخن من نیست سخ گفتم آقا جان این کالم خود شماست قال ال قال

گاهی مطلق است گاهی نه محدود  بحث کنیم من این نکته را بگویم امام در لغت یعنی پیشوا حاال این پیشوایی شد اعتقادی
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دهم این را ما ی امور پیشواست که حاال توضیح مییعنی کسی که در همه گویید امامآیید میاست یعنی یک وقتی شما می

« وَاْجعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًا»گویید می کنیم اما گاهی نه امام یعنی پیشگام پیشرو حاال شما فرض کنید کهاطالق می هبه ائم

رهبر کبیر انقالب این  گویند امام جماعت استایستد میامام متقین قرار بده در مسجد آقا جلو می خدایا ما را( ۷۴)فرقان/ 

 فرمایدگویند قرآن میی انقالب رهبری کرد حتی امام نار میدر مسئله گویند امام امت یعنی امت راانقالب را هدایت کرد می

 هر روز قیامت هر کسی با امامت محشور( ۷۱)اسراء/ « ُأنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ یَوَْم نَدْعُو کُلَّ( »۴۱)قصص/ » أَئِمًَّه یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ»

کنند که امام را به غیر امام کسانی که اشکال می گوییم برایگویند امام الحنابله این را مینبل میشود لذا به احمد بن حمی

شود امام گفته نمی شود گفت امام به معنای پیشوا است بله به معنای مطلق اش به افراد عادینمی شود گفت چرامعصوم نمی

کنند ادران اهل سنت ما هم حتما این برنامه را دنبال میبر شود من خواهشم این است چونحضرات معصومین اطالق می

کرد در جمع دوستان  رویم حتی یکی از آقایان دعوتزاهدان زابل بودم بین این عزیزان هم گاهی می من دو سه روز پیش

ع حل نشود داریم این اختالف مبنایی است اگر این در واق سخنرانی رفتیم ما در بحث امامت یک اختالف اساسی در تعریف

بحث تعریف است  کرد به عبارت دیگر بحث غدیر بحث دوازده امام بحث عصمت بحث علم امام مبنا شود حلبقیه را نمی

گوید متکلمین بزرگ است نوشتم در شرح مواقفش می برادران اهل سنت ما که من این جا از عبدالرحمن الهیجی یکی از

سنت دوم از  دانند پس از اصول دین خارج شد از نظر برادران اهلل دین نمیامامت یک از اصو یآقایان اهل سنت درباره

دانند پس از اصول نیست از فروع است سوم این که روزه می دانند مثل سایر مباحث فقهی مثل نمازفروع و افعال مکلفین می

ی مردم گذاشتند عهده انتخاب را بههم در این امر هیچ جانشینی برای خودشان تعیین نکردند و این  پیغمبر گرامی اسالم

شود اعتراض پیغمبر ایشان جانشینی تعیین نکردند از اصول نبوده نمی شود یعنی بعد از رحلتوقتی این شد مبنا متفاوت می

هایی داشتند البته بعدا شدند انتخاب شما چیزی نفرمودید از آن طرف هم اختیار با مردم گذاشته شده مردم هم جمع کرد چرا

ما  زمان عبدالملک و چه و چه یواش یواش این انتخابات عمال تبدیل به ارث شد اما ها هم تعطیل شد مثالدیگر این انتخاب

روایت از امام باقر علیه السالم است در کافی  اعتقادمان این است یک امامت از اصول دین است این قدر مهم است که این

اللَِّهَ َو عَرََف إَِمامَهُ مِنَِّا أَهْلَ الْبَیِْت خدا را کسی  إِنَِّمَا یَعِْرفُ اللَِّهَ عََزِّ وَ جَلَِّ وَ یَْعبُدُهُ مَنْ عَرَفَ فرمود ۱۸۱ی صفحه ۱جلد 

دانیم اگر از اصول دین دین می ی خداشناسی است ما از اصولکه ما اهل بیت را بشناسد یعنی امام شناسی مقدمه شناسدمی

ی تمام مقاماتی است که پیغمبر داشته غیر از دریافت چرا؟ چون ادامه صابی است یعنی کار مردم نیستشد دوم امامت انت

مقاماتی داشت؟ ابالغ دین حفظ دین  کند با مرگ پیغمبر وحی تمام شد اما پیغمبر چهامام دیگر وحی دریافت نمی وحی

 ها جانشین پیغمبر است همان شئون است وقتی شد ازدانیم که در تمام اینمی تفسیر قرآن علم غیب عصمت امام را کسی

دارد سوم معتقد هستیم این انتخاب  اصول دین و شد شخصی که مانند پیغمبر مقام عصمت دارد علم غیب دارد حفظ دین

جمعه  روز دارد امام رضا علیه السالم ایشان وقتی آمدند به ایران به مرو که رسیدند ایطبیعتا انتخاب الهی است لذا یک جمله
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ها دیدم پایان نامه هم کردند جالب است بعضی بود در مسجد مرو ایشان روز جمعه یک مطالبی فرمود در مورد امامت خیلی

 أَبْعَدُ غَوْراً )کمال أَعَْلى مَکَاناً وَ أَمْنَعُ جَانِباً وَ خوانم إِنَِّ َالْإِمَامََه َأجَلُِّ قَدْراً َو أَعْظَمُ َشأْناً وَ می نظریات امام رضا بر این حدیث من

ها است ژرف تر از این حرف حرف ها است عظیم تر از اینپنج نکته فرمود که امامت باالتر از این حرف (۶۷۵ الدین، ص

نجام انتخاب را ا که مردم بخواهند با عقل خودشان این یبْلُغَهَا اَلنَّاسُ ِبعُقُولِهِمْ هاست مقامش عالی تر از این است که مِنْ أَنْ

فِی َخلْقِهِ وَ ُحجَّتُهُ عَلَى عِبَادِهِ وَ خَِلیفَتُهُ فِی  اَْلأَنْبِیَاءِ َو إِرْثُ اَلَْأوْصِیَاءِ اَلْإِمَاُم أَمِینُ اَللَّهِ بدهند بعد فرمودند إِنَّ اَلْإِمَاَمهَ هِیَ مَنْزَِلهُ

شئونی که پیغمبر گرامی اسالم داشت که  ر گرامی اسالم)همان( امامت این است یعنی ما معتقد هستیم با رحلت پیغمب باِلَدِهِ

برساند  شمارم یک دریافت وحی دو ابالغ و صیانت وحی این وحی را حفظ بکند به مردممی من چهار تا از شئون پیغمبر را

گرامی  سیاسی چه قضایی چه اجتماعی پیغمبر سه ترویج و تبلیغ دین احکام مردم اعتقادات مردم چهار اجرای احکام چه

احساس روشن فکری  هااین هم یک حرفی است بعضی( ۷)حشر/ « سُولُ َفخُذُوهُ آتَاکُمُ الرَّ مَا»اسالم که خدا در قرآن فرمود 

گوید هر چه پیغمبر آورد قبول کنید هر چه قرآن شما قرآن می کنند هر چه در قرآن آمده ما قبول داریم روی چشم من ومی

از پیغمبر بکند اطاعت از خدا کرده قرآن را  هر کس اطاعت( ۸۰)نساء/ « سُولَ فَقَدْ َأطَاعَ اللَّـهَطِعِ الرَّمَّن یُ» گفته قبول دارید

چه پیغمبر گفت قبول است بحث  گوید هراین سه آیه که می( ۶)احزاب/ « بِالُْمؤْمِنِینَ مِنْ أَنُفسِهِمْ  النَّبِیُّ َأوْلَى»قبول دارید 

کنند ابالغ پیغمبر گرامی اسالم که هم نبی اند هم امام دریافت وحی می گویمف کرد من ساده تر میاعتقادی را باید تلطی

ها هم باید معصوم باشد چون ما باید این کنند در تمامکنند اجرا هم میکنند وحی را و ترویج میکنند حفظ میمی وحی

ین وسط صورت نگرفته باید مطمئن باشیم ایشان باید مطمئن باشیم خطایی ا مطمئن باشیم خودش چیزی قاطی نکرد

گوییم خاتم االنبیا است هم می سال نبوده پیغمبر از دنیا رفت همه مان ۲۳یک حفظ کاملی است دین که فقط مال  حفظش

؟ کند به حال خودشگذرد آیا پس از رسول خدا خداوند جامعه را رها میمی آخرین پیغمبر است اآلن هم هزار و چهارصد سال

خواهم وارد شوم طوالنی است نمی ی لطف کهگویند قاعدهخالف عقل نیست این خالف عنایت و لطف نیست؟ علما می این

 دهد پیغمبر فرستاده عقل دادهکند خدا در اختیار ما قرار میخدا نزدیک می ولی معنایش این است که آن چه که انسان را به

وحی اما این وحی نباید حفظ شود؟ این  سول خدا آن اولی تمام شد یعنی دریافتقرآن فرستاده از روی لطف بعد از رحلت ر

اداره بکند  تواند این جایگاه رانباید تبیین شود؟ این احکام نباید اجرا شود؟ کسی می وحی نباید توضیح داده شود؟ این قرآن

نصبش با خداست به همین جهت هم ما  که آن شخص در واقع معصوم باشد و تشخیص معصوم هم با خداست تعیین و

 گویم من اصال قضاوتای میی ما در کودکی به امامت رسیدند یک قصهاز ائمه گوییم امام کوچک و بزرگ ندارد سه تامی

عصمت هم شرط نیست و موضوع امامت یک  داننددانند به انتخاب مردم میکنم آن تعریف را هم گفتم از فروع دین مینمی

اجتماعی  هایدیدگاه ما است آن هم دیدگاه آنان من چرا این را گفتم؟ ما در شبکه ال فقهی و از فروع است اینموضوع کام

کنند در مسائل بسیار ریز و جزئی است که مطرح می های دینی نه فقط اجتماعی ضد دینی در واقع تمام اشکاالتی کهشبکه
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شما با فالنی  ه دلیلی دارد بر این که کسی حق است یا باطل چرافرزندت را فالن گذاشتی؟ چ مثال چرا جناب عالی اسم

های شبهه افکن هم که دارد این جزئیات غالب کتاب ازدواج کردید من چون دختر فالنی را گرفتم پس فالنی من را قبول

کدام یک از این دو نظریه  مفضاها این اشتباه است ما باید مبنا را درست کنیم بیاییم بایستیم ببینی رود در اینخوانید میمی

قرآنی و عقلی اش را به فضل خدا اگر زنده باشم خدمت شما و بینندگان  یگوید من تمام ادلهدرست است کدام را قرآن می

ی غدیر تجلیل از حضرت زهرا همه های ما باید بدانند عزاداری برای امام حسین تجلیل ازروان خواهم گفت جوان به بیان

 خواهیم این مبنا راها متفرع بر این است که این مبنا محکم باشد و ما میاین گوییمه ما در مورد ائمه میاین مباحثی ک

زنیم امام جواد چه چیزی را به سینه می هایی که معتقد هستند معتقد تر شویم قوی تر شود و بدانیم سنگ چه کسی راآن

بودند  در مدینه آمدند منبر و خودشان را معرفی کردند امام هفت سالههفت سالشان بود  پدرشان در ایران شهید شد ایشان هم

داند کالس برود بنده با هفت ساله فرق دارم او کمتر می تفاوتی بین امام جواد و امامی که به حد بلوغ نیست چون قرار نیست

اَصَاغِرَِنا عَن َاکَابِِرنَا القذه بِالقذه  یتِ یَتَوارثرویم علم هایمان اکتسابی است ولی امام اِنَّا اَهلُ بَچون می من بیشتر کالس رفتم

کرد تا می برد امام جواد در بستر بود امام رضا کنار گوشش صحبتما از بزرگ ما ارث می کوچک( ۲۴۷)الفصول المهمه، ص 

و فلق گویید یعنی ناس گفت تعویذ می صبح یک کسی آمد از بستگان حتما بوده کسی که آن جا هست نزدیک است

کنم علم واگذار می گویم اِنَّمَا اَغرِّهُ ِبالعِلمِ غرِّا دارم علم به اوفرمود نه تعویذ نمی هایی که بچه را از خطرات حفظ بکنداین

هزار باب علم به من پیغمبر داد قاسم بن عبدالرحمن زیدی  کنم این همان است که حضرت امیر آمد کنار فرمودتزریق می

نیست لذا حضرت علی را  گویند امام باید قیام بکند به شمشیر اگر سکوت بکند امامسانی هستند که میک مذهب بوده زیدیه

گویند دیگر امام سجاد را قبول ندارند چون ایشان سکوت کرده بعد می قبول دارند امام حسن و امام حسین را هم قبول دارند

کنیم خدا مردم یمن را هم دعا می ا ما تفاوت زیاد دارند همین جااست همین طور فرزندانشان که از نظر فقهی هم ب زید امام

 گویدپیروز شوند ایشان زیدی مذهب بوده امامت امام جواد را قبول نداشته می که بخشی شان زیدی هستند کمکشان بکند و

ی هفت ایستادم دیدم آقا زاده ایکسی است گوشه آید ابن الرضا گفتم بایستم ببینم چهآمدم بغداد گفتند امام شیعیان دارد می

تواند این بچه می ای آقا امام است آخرگویندهایی که میخودم در دلم گفتم خدا لعنت کند آن ای سوار بر مرکب پیشساله

کند ی قمر را خواندند که قرآن کریم نقل میسوره ۲۴ی فرمودند آیه گوید یک وقت آقا یک نگاهی به من کردامام باشد؟ می

ا مِِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا فَقَالُوا أَبََشرً»کنیم  گفتند ما از یک بشر تبعیت کنیم آیه را فراموش کردم آیا از بشری تبعیتمی پیغمبربه 

 قَِی الذِِّکْرُأَأُلْ»ی بعدی را خواند حتما ساحر است آیه گفتند عجب از کجا نیت من را فهمید( ۲۴)قمر/ » لَّفِی ضَلَالٍ وَسُُعرٍ إِذًا

شود این ساحر است کذاب است تا برایش وحی نازل می گویند پیغمبر این آدممی( ۲۵)قمر/ » بَیْنِنَا بَلْ هُوَ کَذَّابٌ َأشِرٌ عَلَیْهِ مِن

ی دوم ی اول قصهقصه آید آمد جلو اظهار احترام کرد و برگشت از عقایدش اینبا سحر جور در نمی این را فرمود دید نه این

ها متفاوت است الحمدهلل همه کامپیوتر دارند است البته چاپ آمده ۱۷۱ی در کافی شریف این روایت است جلد یک صفحه
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صادق بود یعنی آن هم معتقد بود  بکنند آقایی آمد در مکه خدمت امام صادق از اهل شام بود منکر امامت امام توانند پیدامی

 پیغمبر ما هیچ نیازی به امام نداریم عیب ندارد شبهه در ذهنش است چه اشکال اصال امام از فروع دین است بعد از قرآن و

بود مشهد پیش من گفت من رفتم پیش  دارد معاند بد است اما اگر کسی شبهه در ذهنش بود نباید ترسید یک آقایی آمده

گفت تا گفتم مچ شیراز بود خیلی گسترده است این را گفتم به یک آقایی می ی ما است مالای که در منطقههکسی یک شبه

روحانی و شخصی بوده من شبهه در ذهنم  دانم اوها بوده نمیها داعشیرا گرفت گفت ببرمت تحویلت بدهم تو از سلفی من

شما فکر  (۱۷۱، ص ۱گوید اَتَظَنُّ اَنَّکَ اِمَام )کافی، ج راحت میایستاده با ص بوده این خوب نیست آمده خدمت امام صادق

کنم هشام بن حکم نشست با ایشان بحث کرد رو می کند قصه مفصل است خالصهکنی امام هستی یعنی دارد انکار میمی

خدا یکی  کنیم یکییچیز را هم تو قبول داری هم من روی چیزی که قبول داریم که بحث نم کرد به این آقا گفت ببین دو

قرآن را قبول داری هم من این مشترکات است آیا  پیغمبر پس تو هم خدا را قبول داری هم من قبول داری هم تو پیغمبر و

همان  مردم کافی هستند این آقا گفت بله هم خدا هم قرآن هم پیغمبر هم کلمات وحی که به نظر تو این دو برای هدایت

شود گفت پس شود گفت بله تمام میاختالفات تمام می ر تو آیا این دو اگر همه به آن عمل بکنندشود پرسید به نظقرآن می

خدمتش؟ نه قرآن هم  اختالف داریم هر دوی ما این هر دو را قبول داریم اآلن پیغمبر هست برویم چرا من و تو اآلن با هم

إِنِ اْلحُکْمُ إِلَّا »گفت خواند میلی را کشت قرآن میحضرت ع خواهد هر کسی برای خودش آن بابا کهکه آیاتش توضیح می

روی آقایی که تبلیغ عربستان هم که می خوانند امروزهایی که در جمل با علی جنگیدند قرآن میآن( ۵۷)انعام/  «لِلَّـهِ

کند می دق دارد تماشاتوانند استناد بکنند پس چرا اختالف داریم امام صاهمه می خواند قرآن راکند قرآن میوهابیت می

بگویم اختالف داریم کو پیغمبر برویم خدمتش  فرمود جوابش را بده گفت گیرم انداخته بگویم اختالف نداریم دروغ است

 باید یک کسی باشد که این قرآن را تشخیص بدهد کنهش را معصوم باشد خطا در آن قرآن هم که هر کسی برداشتی دارد

قسم خورد محکم باشد آقا فرمودند به  ر باشد حجت باشد یعنی کسی باشد که بشود روی سرشاحتمال داده نشود عین پیغمب

الَّذِی  گفت کجا باید برویم گفت این را شما بگو هشام این طور گفت هََذا اْلقَاعِدُ هر حال جواب بده گفت بله اختالف داریم

آقایی که همه به  همین آقایی که این جا نشسته این( ۱۷۱، ص ۱مَاءِ وَ االرْض )کافی، ج السَّ تُشَدُّ إِلَیْهِ الرِّحَاُل وَ ُیخْبِرُنَا بَِأخْبَارِ

دهد لذا این که امام رضا فرمود حضرت امیر زمین می کنند این مهم است این است که خبر از آسمان وسوی او حرکت می

النِِّظامِ مِنَ الَخرزِ  ه مثل نخ تسبیح است مَکانُکنم فرمود امام برای جامعاز حضرت علی نقل می هم این روایت را دارد من

 کندهای تسبیح را جمع میی دانهتسبیح همه نخ( ۱۴۶یَجمَُعهُ و یَضُمُُِّه )نهج البالغه، خطبه 

ی پرسش و پاسخ هر دو سه جلسه جلسه شریعتی: خیلی ممنون دوستان مسائل اعتقادی خودشان را برای ما بفرستند بعد از

 ی معلمین مقطع ابتدایی هم تا عید قرباناساتید طرح یک قدم برای غدیر ویژه ی مباحث باشد برای دیگرقیهگذاریم بمی

 ی نوحی مبارکهکنیم آیات پایانی سورهمی را تالوت ۵۷۱ی توانند به سایت ما مراجعه بکنند صفحهتمدید شد دوستان می
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 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

جُونَ لِلَّـهِ مَّا لَکُمْ لَا تَرْ ?۱۲?ا أَنْهَارً بِأَمْوَاٍل وَبَنِینَ وَیَْجعَل لَّکُمْ جَنَّاتٍ َویَْجَعل لَّکُمْ وَیُمْدِدْکُم ?۱۱?ا ارً السَّمَاءَ عَلَیْکُم مِِّدْرَسِلِیُرْ

ا وَجَعَلَ نُورً فِیهِنَّ وَجَعَلَ الْقَمَرَ ?۱۵?اللَّـهُ سَبْعَ سَمَاَواتٍ طِبَاقًا  وْا کَیْفَ خَلَقَ أَلَمْ تَرَ ?۱۴?ا وَقَدْ خَلَقَکُمْ َأطْوَارً ?۱۳?ا وَقَارً

ضَ وَاللَّـهُ جَعَلَ لَکُمُ الَْأرْ ?۱۸?اجًا إِخْرَ جُُکمْثُمَّ یُعِیدُکُمْ فِیهَا وَُیخْرِ ?۱۷?ضِ نَبَاتًا اْلأَرْ وَاللَّـهُ أَنبَتَکُم مِِّنَ ?۱۶?اجًا الشَّمْسَ سِرَ

 ?۲۱?ا إِلَّا خَسَارً إِنَّهُمْ َعصَوْنِی َواتَّبَعُوا مَن لَّمْ یَزِدْهُ مَاُلهُ وََولَدُهُ بِِّقَالَ نُوحٌ رَّ ?۲۰?لِِّتَسْلُکُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا  ?۱۹?بِسَاطًا 

تَزِدِ  ا وَلَایرًوَقَدْ أَضَلُّوا َکثِ ?۲۳?ا یَُغوثَ َویَعُوقَ وَنَسْرً نَّ وَدًّا وَلَا سَُواعًا وَلَاذَرُنَّ آلِهَتَکُمْ وَلَا تَتَذَرُ وَقَالُوا لَا ?۲۲?ا ا کُبَّارًوا مَکْرًوَمَکَرُ

 بِِّ لَا تَذَرْوَقَالَ نُوحٌ رَّ ?۲۵?ا اللَّـهِ أَنصَارً ا فَلَمْ َیجِدُوا لَهُم مِِّن دُونِقُوا َفأُدْخِلُوا نَارًأُغْرِ مِِّمَّا خَطِیئَاتِهِمْ ?۲۴?الظَّالِمِینَ إِلَّا ضَلَالًا 

لِی وَلَِوالِدَیَّ وَلِمَن  بِِّ اغْفِرْرَّ ?۲۷?ا ا کَفَّارًیُِضلُّوا عِبَادَکَ وَلَا یَلِدُوا إِلَّا َفاجِرً هُمْإِنَّکَ إِن تَذَرْ ?۲۶?ا ینَ دَیَّارًِض مِنَ الْکَافِرِالْأَرْ عَلَى

 ?۲۸?ا تَبَارً وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاِت وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِینَ ِإلَّا یْتِیَ مُؤْمِنًادَخَلَ بَ

 :ترجمه

اموال و فرزندان یاری کند، و برایتان باغ ها و نهرها  ( و شما را با??تا بر شما از آسمان باران پی در پی و با برکت فرستد، )

به عظمت و بزرگی  که ]ربوبیت خدا را نفی کرده و در نتیجه از بندگی اش دست برداشته و[ چه شده ( شما را??قرار دهد، )

 است آفریده[ …]خاک، نطفه، علقه، مضغه، گوشت، استخوان و ( در حالی که شما را مرحله به مرحله??خدا امید ندارید؟ )

میان آنها روشنی بخش، و  ( و ماه را در??د؟ )اید که خدا هفت آسمان را چگونه بر فراز یکدیگر آفری ندانسته آیا( ??)

( سپس شما را در آن باز می گرداند ??از زمین ]مانند[ گیاهی رویانید، ) ( و خدا شما را??خورشید را چراغ فروزان قرار داد، )

راه ها و جاده های ( تا از ??قرار داد، ) ( و خدا زمین را برای شما فرشی گسترده??باز به صورتی ویژه بیرون می آورد، ) و

]چون سردمداران کفر  ( نوح گفت: پروردگارا! آنان از من نافرمانی کردند و از کسانی??بروید؟ ) وسیع آن ]هر جا که خواستید[

( و ]این پیشوایان گمراهی، ??جز خسارت و زیانی بر آنان نیفزود! ) و متولیان بتخانه[ پیروی نمودند که اموال و فرزندانشان

معبودانتان بر ندارید، و هرگز ]بت  ( و گفتند: دست از??نگاه داشتن این مردم[ نیرنگی بزرگ به کار گرفتند، ) اهبرای گمر

جز  ( همانا بسیاری را گمراه کردند. و ]پروردگارا![ ستمکاران را??رها نکنید؛ ) های[ وَدِّ و سواع و یغوث و یعوق و نسر را

آتشی درآورده شدند که ]از آن[ در برابر خدا  گناهانشان غرق شدند و بی درنگ در ( ]همه آنان[ به سبب??گمراهی میفزا. )

که اگر آنان را  (??) و نوح گفت: پروردگارا! هیچ یک از کافران را بر روی زمین باقی مگذار (??) برای خود یاورانی نیافتند،

( پروردگارا! مرا و پدر و مادرم را ??و ولد نمی کنند. ) و ناسپاس زاد باقی گذاری، بندگانت را گمراه می کنند و جز نسلی بدکار

 (??) .ستمکاران را جز هالکت میفزای کس که با ایمان به خانه ام درآید و همه مردان و زنان با ایمان را بیامرز، و و هر
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خوانم برای من آشنا بود گفتم خیلی می ی نوحی مبارکهی سورهی دیگری را بگویم یک مرتبهشریعتی: من خواستم یک آیه
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دعاهایشان این است خیلی خوب است این دعا را در قنوت بخوانیم یک دعای  همین را توضیح بدهم حضرت نوح یکی از

مومنین  یپسر دختر مهمان همه شوداست طلب مغفرت برای خودمان پدر و مادران هر کسی که وارد خانه مان می جامعی

بَیْتِیَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِینَ  لِی وَِلوَالِدَیَّ وَِلمَن دَخَلَ بِِّ اْغفِرْرَّ»ستمگران جامع است  ی زنان مومن نفرین هم بهمردان مومن همه

ا خودم را بیامرز پدر و مادرم را هم چه زنده خدای این دعا را همیشه در قنوت داشته باشیم« االظَّالِمِینَ ِإلَّا تَبَارً وَالْمُؤْمِنَاِت وَلَا تَزِدِ

المضامین است در  شود واقعا اسمش را باید دعای پر مضمون گذاشت عالیهی من میکه وارد خانه چه مرده بیامرز هر مومنی

و هالک  مومن را بیامرز و ظالمین را هم خدایا خوار و نابود ی زنانی مومنین و همهشود همهمفاتیح که همه را شامل می

متاثر شدم دیدم  کنند همین روزها در فلسطین خیلیها ظلم میکند به ملت مظلوم یمن سعودیمی کن هر کس ظلم

کنند هر کجای عالم خدایا هر سوریه در عراق ظلم می کنند درها چقدر مردم را مجروح کردند دارند ظلم میصهیونیست

 .ای هالک کردن استهالک کن تبار به معن ها راکند آنکسی ظلم می

 .ای باقی مانده بفرماییدشریعتی: خیلی ممنون اگر نکته

اختالف و مبنایی امامت است ما به  حاج آقا رفیعی: اول عرایض گفتم بحث ما اعتقادی است بحث ما در مورد موضوع پر

خودمان هستیم کسانی که  هاینکرده نیستیم به دنبال تقویت مبانی بچه دنبال کاوش اختالفات یا ایجاد تحریک خدای

گویم فقط روی تحقیق بکنند نمی هستند به این قصه محکم شوند و کسانی که عالقه مند هستند تحقیق بکنند بروند معتقد

بروند مطالب و منابع مختلف را ببینند و صرفا هم به دنبال تبیین حقیقت  ای شودها جرقهی رفیعی نه اینهای بندهحرف

توانم از آن دفاع بکنم خیلی غیر منطقی نمی ک چیزی برای خودم مورد اعتقاد نباشد محکم نباشد طبیعتابنده اگر ی هستیم

لذا  دارد روی چیزی که یقین ندارد به حقانیتش بی دلیل و تعصب دفاع بکند و بایستد است که انسان یک عمر محدودی که

ها فرمودند بعضیکتاب هایشان هم دارد می این نکته خیلی مهم است خدا رحمت کند مرحوم آقای فلسفی در منبرشان در

 گفت این خیلی بی انصافی است که بگوییم فالن دانشمند ناماست ایشان می گفتند منشأ خدا شناسی جهل است فالن

این همه دانشمند در عالم گفتند خدا گاهی  وی جهل خدا را قبول داشتهبرد مثال نیوتن جاهل بوده است و یک عمری از رمی

و اگر به  زنیم باید این مورد باور ما باشدکنیم حرف میزنیم دفاع میسنگی به سینه می از اوقات این است واقعا ما وقتی

قایی که در دانشگاه تهران مرحوم شهید مطهری به آ داشتیمی خالف این رسیده بودیم از این عقیده دست برمینتیجه

دست از اسالم  کرد گفته بود اگر شما من را محکوم کردی منفراموش کردم تبلیغ کمونیسم می ی الهیات اسمش رادانشکده

بحث تبیین مباحث واقعی امامت است به دور از تعصب  دارم اما اگر محکوم شدی بپذیر اصال بحث تعصب نیستو خدا برمی

سواالت  ی بعدی این که این بحث بسیار گسترده است من منتظرشود دنبال کرد نکتهنمی تعصب بحث اعتقادی را با

چرا اسم ائمه در قرآن نیامده اگر اصول دین  دوستان هستم هیچ هم مالحظه نکنند بپرسند عیب ندارد ممکن است بپرسند

آن زمان  دفاع از انبیا و ائمه و اشکاالتی که هزار سال پیش سید مرتضی کتاب نوشته در دهیم مااست ما این را جواب می
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)طه/ « بَّهُ وََعصَى آدَمُ رَ» دهد پیغمبر قرآن نسبت عصیان می کردند چرا بهکردند به نام تنزیه االنبیاء و االئمه اشکال می

ن به این فرصت پرداخت سوال است االن قصه اش را گفتیم شبهه داشتن و سوال داشتن عیب نیست چون دیگر جای( ۱۲۱

گویم امیرالمومنین در این خطبه شش نقش امام را بیان می ۱۰۵ی ای را از نهج البالغه خطبهبحث نیست من یک نکته

اإلماِم اِلِّا ما حُمِّلَ مِنْ أمِْر  دهد در زندگی یسَ عَلَىحداقل هزار سال پیش است امام چه کارهایی انجام می کرده از نظر تدوین

دهم که بعدا توضیح می( ۷۳)انبیاء/  «نَاوَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّهً َیهْدُونَ ِبأَمْرِ»گذاشته همان هدایت  ای که خدا به دوششرَبِّهِ آن وظیفه

النَّصِیَحهِ تالش بکند در  دوم موعظه است نصیحت کند به مردم بگوید سوم وَالْإجْتِهادُ فِی یالْإبْالغُ فِی الْمَوْعَِظهِ وظیفه

تواند می باشند چهار والْإحْیاُء للِسُّنَِّه سنت پیغمبر را احیا بکند چه کسی ابط مردم خوب شود مردم با هم مهربانخیرخواهی رو

گوید گذشته تازه طرف آمده خدمت امام صادق می ای سال از رحلت پیغمبرسنت پیغمبر را احیا بکند صد سال صد و خورده

داند فرمود تشت می گرفت این فرزند پیغمبر است بهتر از بقیه نماز پیغمبر راچطور وضو می خواندرسول خدا چطور نماز می

گیریم اگر من به نتیجه رسیده بودم که این اآلن ما می بیاورید جلوی چشم آن شخص امام وضو گرفت همین وضویی که

سنت پیغمبر  د پیغمبر استگوید معصوم است حجت خداست فرزنگرفتم امام صادق دارد میمن نمی وضوی پیغمبر نیست که

گرفت این احیا سنت است این نهج البالغه این طور وضو می شناسد وضو گرفت فرمود هَکَذَا وُُضو رَسُولِ اهلل پیغمبررا می

اسالم شود با مرگ پیغمبر گرامی نمی ها تعطیلمُسْتَحِقِّیها حدود الهی را اجرا بکند دیات این اْلحُدوُدِ على است پنجم وَإقامَهُ 

جامعه که این  سهم بیت المال را به اهلش برساند یعنی همان مدیریت( ۱۰۵)نهج البالغه، خطبه  أَهلِها وَإصْدارُ السُّهْمان عَلى

امام بعد از پیغمبر گرامی اسالم مانند پیغمبر دارد به جز  مدیریت جامعه که در این جا اشاره کرده همان شئونی است که

 .پردازیممی های بعدخواهد که ان شاء اهلل در برنامههایی را میا ویژگیهاین دریافت وحی که

 .شریعتی: ان شاء اهلل خیلی خوب خیلی ممنون دعا بکنید دوستان خوب آمین بگویند

دهند شریک بگرداند اعمالی که حاجیان انجام می حاج آقا رفیعی: آغاز ماه ذی الحجه است ان شاء اهلل خدا ما را در ثواب

بفرماید  ی عالقه مندان نصیب بگرداند به مریضان شفا عنایتقبر پیغمبر اکرم را به همه یارت خانه اش و قبور ائمه وز

ها عنایت بفرماید خواند باورهای عمیق به آننمازش را می های ما را مومن متدین بگرداند اگر اعتقادات جوان قوی شدجوان

به خودشان  و روی عقاید مردم دست گذاشتند که لطمه بزنند شرشان را با غرض و مرض هستند هایی کهی آنهمه

 .برگرداند

غدیر گذاشتند حضرت آیت اهلل خزعلی  های مهمی در راههایی که گامشریعتی: الهی آمین خیلی ممنون یکی از شخصیت

 .ای بخوانیمشادی روحشان صلوات بفرستیم و فاتحه بودند امروز به رحمت الهی رفتند برای

 


