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ضرورت مبارزه فرهنگی با دشمنان اهلبیت (علیهم السالم)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصالة
علی رسول هللا و علی آله آل هللا ال سیما علی موالنا بقیة هللا و اللعن الدائم علی أعدائهم أعداء هللا الی یوم لقاء
هللا.
ما طبق برنامه ای که در سال گذشته هم داشتیم ،دو روز اول هفته بحث فقه مقارن را داریم و همچنین تالش
میکنیم دو روز بعدی را هم شبهات جدیدی که امروز مطرح میشود و آشنایی با آنان ضرورت دارد را مطرح
بکنیم.
از آنجایی که در آستانه عید غدیر قرار داریم ،من صالح دیدم مباحث غدیری را مطرح کنیم .برنامه امسال ما
این است که کلیپهایی از شبهات شبکههای وهابی پخش کنیم و بعد از پخش آنان ،از خود آقایان نظرخواهی
کنیم سپس خودمان به شبهات پاسخ دهیم.
تالش میکنیم تا ببینیم امروز در جهان معاصر؛ در فضای مجازی و در رسانههای بین المللی چه شبهاتی بر ضد
شیعه مطرح میشود .اگر عزیزان ما مقداری روی این شبهات کار کنند برای آنان مفید است.
الحمدلله هفته گذشته با بعضی از دوستانی که در فضای مجازی کار میکردند؛ چه بچههای «ندای شیعه» و چه
بچههای دیگری که خوب کار میکنند ،جلساتی داشتیم.

ظاهر این عزیزان و دوستان ما طوری است که اگر در خیابان به بعضی از آقایان سالم بدهند شاید جواب
سالمشان را به سنگینی بدهند؛ اما همین افراد در فضای مجازی بالیی بر سر وهابیت و همچنین آتئیست ها
آوردند که آن سرش ناپیداست!
بنده عادتم این است که موقع خوابیدن تا مقداری مطالعه نکنم و چشمانم خسته نشود خوابم نمیبرد و حتما
باید مقداری مطالعه کنم و چند مرتبه موبایل از دستم بیفتد تا خوابم ببرد.
همین دیشب داشتم کارهای همین عزیزانی که در فضای مجازی کار میکنند را میدیدم .بعضی از این افراد
شاید یک روز هم حوزه نیامده باشند و حتی دیپلم هم ندارند؛ اما در پاسخ به شبهات وهابیت مخصوصا این
«آتئیست ها» به خوبی فعالیت میکنند.
«آتئیست ها» که دیگر به خدا و پیغمبر اکرم و مقدسات اهانت میکنند و فحش می دهند و در حال حاضر
حدود  40درصد از فضای مجازی را این افراد پر کردهاند .من نمیدانم چطور شده این «آتئیست ها» در داخل
کشور ما رشد کردند و فضای مجازی را اشغال کردند.
در حال حاضر هم وهابیت پیوندی با « آتئیست ها » دارند و هردو تیم بر علیه شیعه دارند فعالیت میکنند .هم
« آتئیست ها » که دین ندارند و هم وهابیت ،بر علیه شیعه متحد شدهاند.
ما حتی بعضی از این وهابی ها را میشناسیم و در داخل کشور هستند؛ آنها به عنوان کارشناس در گروه یا
کانال « آتئیست ها » کار میکنند و به سؤاالت افراد پاسخ میدهند .این موارد در حال حاضر درد جامعه ماست!
من احساس میکنم یکی از مواردی که امسال میتوانیم روی آن کار کنیم همین موارد است .ما تالش میکنیم
بعضی از فضاهای مجازی را معرفی میکنیم و میگوییم رمز آن را اینجا بنویسند .دوستان این رمزها را داشته
باشند و شبها ببینند این افراد چکار میکنند.

یکی از خانمها که کارمند بهزیستی است و قبال به «شبکه جهانی والیت» میآمد و سؤاالتی میپرسید و سواد
عربی هم ندارد ،همین دیشب مشاهده کردم که این خانم آنچنان زیبا بر علیه « آتئیست ها » استدالل عقلی
میکند که من لذت بردم.
خیلی رک بگویم اگر خودم با این افراد مواجه بشوم ،به این صورت نمیتوانم پاسخ بدهم؛ زیرا حوزه تخصصی ما
آنجا نیست .ما از اول ورود به حوزه در زمینه وهابیت تالش کردیم و از این حوزه بیرون نرفتیم.
بنده از اروپا دکترای «فلسفه و تقارن ادیان» گرفتم و در زمینه فلسفه در حوزه هم «اسفار» و «خارج اسفار» را
در حوزه خواندهام .همچنین کتاب «مصباح االنس» اثر «قونوی» که باالترین کتاب عرفان است را متنا و خارجا
خواندم.
همچنین کتاب «ابو علی سینا» را نزد «عالمه حسنزاده» خواندم؛ اما به هیچکدام از حرفهای آقایان ایمان
ندارم .البته من به کسی توهین نمیکنم و تاکنون دوستان یک کلمه توهین از بنده نسبت به فالسفه و عرفا
نشنیدهاند.
بنده به «ابن عربی» هم توهین نمیکنم ،با اینکه لغزشهای زیادی از او دارم .ما تمام این موارد را خواندهایم اما
به دلیل اینکه به این مطالب عالقه نداریم از مطالب آنان چیزی در ذهن ما نمانده است.
ولی اگر روایتی از وهابیت در مورد امیرالمؤمنین علی (علیه السالم) سی سال قبل هم دیده باشم ،همانند
واجبات نماز در ذهنم باقی می ماند .اگر کسی از من در مورد این روایت بپرسد خواهم گفت که در فالن کتاب و
فالن صفحه و فالن روایت این مطلب وجود دارد.

اگر به من بگویند علیه وهابیت استدالل عقلی کنید ،حاضرم  50جلسه بدون مطالعه بر بطالن وهابیت ادله عقلی
اقامه کنم؛ اما نسبت به « آتئیست ها » و مادی گرایانی که جدیدا آمدهاند به دلیل اینکه کار نکردیم ،اطالعاتی
نداریم.
من میبینیم بعضی از بچههای ما که در فضای مجازی فعالیت میکنند دبیرستانی هم هستند ،اما به قدری زیبا
با این افراد مبارزه میکنند که انسان لذت میبرند.
مقام معظم رهبری در این زمینه تعبیری داشتند که تعبیر بسیار سنگینی بود .ایشان اوال از قضیه مبارزه
فرهنگی به «جهاد کبیر» تعبیر کردند.
جهاد کردن اقسامی دارد؛ یکی از اقسام جهاد کردن مبارزه در جبهههای نبرد است که از آن به «جهاد اصغر»
تعبیر میشود .گونه دیگر جهاد کردن با نفس اماره است که از آن به «جهاد اکبر» تعبیر میشود .گونه سوم
«جهاد کبیر» است.
«وَ جاهِ ْد ُهمْ ِبهِ ِجهادا ک ِبیرا»
به وسيله قرآن با آنها جهاد بزرگى كن
سوره فرقان( :)25آیه 52
مقام معظم رهبری از جهاد در حوزه فرهنگی به «جهاد کبیر» تعبیر کردهاند .ایشان فرمود :جهاد این نیست که
شما سالح در دست بگیرید و با دشمن بجنگید ،امروزه جهاد این است که شما سالح علمی به دست بگیرید و با
کسانی که در حوزه مجازی کار میکنند ،بجنگید!

لذا میبینیم بچه دبیرستانیها و کسانی که حتی دیپلم هم ندارند با این افراد مبارزه میکنند و آنها را میخکوب
میکنند .ما بارها مشاهده میکنیم که افرادی میآیند که جواب ندارند و منصف هم هستند .آنها میگویند :قانع
شدیم و از فکر اشتباه خود برگشتیم!
امروزه در فضای مجازی کاری میکنند که تأثیرگذاری آن از ماهواره خیلی بیشتر است و مراجعات فضای
مجازی هم بیشتر است .طبق آماری که آقایان اعالم کردند در حال حاضر در داخل کشور  26یا  27میلیون نفر
فقط عضو «تلگرام» هستند.
حال آنکه شبکه  3که پربینندهترین شبکه کشور است 7 ،میلیون مخاطب در کشور دارد .یک تگلرام  30میلیون
مخاطب دارد و یک شبکه رسمی ملی  7میلیون مخاطب دارد!
بنابراین من از عزیزان تقاضا دارم که مقداری دقت کنند و موبایل خود را هم شلوغ نکنند .به یکی دو کانال
بیشتر ورود پیدا نکنند و مشاهده کنند که این افراد چکار میکنند!؟
البته دقت کنید که اگر در گروههای وهابی بروید و یک توهین کنید ،برای همیشه شما را بالک میکنند و دیگر
نمیتوانید وارد بشوید .حواستان باشد که کاری نکنید که برای همیشه از تماشا کردن چرندیات آنان محروم
بمانید!
با توجه به اینکه در آستانه عید سعید غدیر خم به سر میبریم ،این افراد از اآلن شروع به تبلیغ بر علیه غدیر
کردند و از واقعه غدیر خم به «افسانه غدیر» تعبیر میکنند .لذا ما قصد داریم تا چند جلسه روی این مبحث
صحبت کنیم.
فایلی که اآلن دوستان مشاهده میکنند ،فایلی است که با تالش باالی  5هزار ساعت تعدادی از عزیزان به دست
آمده است .به دلیل اینکه در بسیاری از استانها و یا کشورهای خارج دوست دارند که این مباحث را در اختیار

داشته باشند ،دو مرتبه از صفحه اول روی آن کار کردیم .شاید بزرگترین فایل پاورپوینتی که دارم ،همین فایل
است.
این فایل  334صفحه است و اگر مشاهده کنید تصویر کتاب در تمام صفحات آن وجود دارد .شما میدانید که
عکس گرفتن یا لینک دادن به این سادگی نیست .اآلن برنامهای داشتیم که میدیدیم در بعضی از
کامپیوترهایی که داریم این برنامه استفاده نمیشود.
به همین جهت این فایل را به یک برنامه نویس ماهر سپردیم و اآلن حدود  20یا  25روز تمام کار خود را کنار
گذاشته و روی این برنامه کار میکند .ما به این برنامهنویسها گفتیم :برنامهای بنویسید که اگر پاورپوینت را با
تصویر کتاب به هرکسی د ادیم و داخل سیستم گذاشت ،برنامه اجرا کند .اگر من این فایل را به شما بدهم و در
کامپیوتر بگذارید ،یکی از تصاویر کتاب هم نمیآید.
در این نرم افزار آدرس کتاب را به طور کامل مینویسد ،و فولدرهایی از جمله اهلبیت ،امامت ،امامت در سنت،
غدیر  ،95پاورپوینت ،دعا و نفرین را میآورد .اگر چنانچه شما تمام این فولدرها را در سیستم داشته باشید آن را
میآورد .حجم این فولدرها حدود  350گیگ است.
بنابراین ما این فایل را برنامهنویسی میکنیم و هنوز هم کامل نشده است .ما داریم این برنامه را تنظیم میکنیم
که به این فایل را به هرکسی دادیم با تصاویر کتاب بتوانند مشاهده کنند.
گاهی اوقات پیدا کردن یک کتاب که در کتابفروشیها و کتابخانهها نیست باعث میشود که دوستان کتاب را
در کتابخانه های خطی پیدا کنند ،عکس جلد و صفحه آن را بگیرند تا بیاورند و برای من و شما درست کنند که
این شخص بر فرض مثال فالن آقا در مورد فالن حدیث گفته است« :فالحدیث متواترٌ أو مشهورٌ »!

گاهی اوقات اگر بتوانیم دو صفحه در این برنامه نشان بدهیم 40 ،یا  50ساعت از ما زمان میبرد .از نظر پولی
هم بخواهیم حساب کنیم بعضی از صفحات  300یا  400هزار تومان هزینه برمیدارد تا مطلب مستند باشد و
دشمن نتواند اعتراض کند!
روشی که ما در «شبکه جهانی والیت» شروع کردیم به این صورت است که هر صفحه را که می گوئیم بالفاصله
نشان میدهیم ،جلد صفحه را هم نشان میدهیم و همچنین صفحه مورد نظر را نشان میدهیم.
دو سه هفته قبل که خدمت آیت هللا العظمی سیستانی رسیدم ،ایشان گفتند :من برنامه شما را مرتب نگاه
میکنم و خیلی خوشم میآید که شما هر حرفی میزنید به صورت مستند کتاب را نشان میدهید و حدیث را
کامال به مخاطبین نشان میدهید!!
تعبیر ایشان این بود :من به شما معتقد هستم و بر خودم الزم میدانم که بر شما دعا کنم .دوستان و آقا
زادههای آقای سیستانی که در آنجا بودند ،گفتند :ما ندیدیم که ایشان برای احدی این تعبیر را به کار ببرد!!
امروز ،روز دفاع از اهلبیت (علیهم السالم) است .امروز ما باید به ندای مظلومانه صدیقه طاهره فاطمه زهرا
(سالم هللا علیها) که در مسجد ال نبی بر سر صحابه و مهاجرین و انصار فریاد زدند اما یک نفر جواب نداد ،پاسخ
بدهیم!
امروز باید من و شما به ندای حضرت زهرا (سالم هللا علیها) لبیک بگوییم! آن حضرت در کوچههای مدینه فریاد
زدند ،اما کسی جواب نداد .ایشان در خانه مهاجرین و انصار رفتند ،اما کسی جواب نداد.
شعری است که نام شاعر آن را نمیدانم ،اما این شعر را خیلی زمزمه میکنم و از این شعر لذت میبرم .این
شعر از قول حضرت زهرا (سالم هللا علیها) خطاب به رسول گرامی اسالم (صلی هللا علیه و آله وسلم) است:
بر فراز منبرت گردید حقم پایمال

هرچه نالیدم لبی هم در جوابم وا نشد
همسری چون من به راه شوهر خود جان نداد
کودکی چون محسنم قربانی بابا نشد
ای قلم بنویس ای تاریخ در خود ثبت کن
یک نفر در موج دشمن حامی زهرا نشد
دوستان عزیز امروز حضرت زهرا (سالم هللا علیها) نیاز به حامی دارد .ما نمیگوییم فقه و اصول نخوانید! فقه و
اصول خوب است و من آن روز هم گفتم :اگر کسی میخواهد مجتهد بشود ،باید تمام کارهای خود را کنار
بگذارد.
آیت هللا خزعلی میگفت :در زمان آیت هللا بروجردی من با آیت هللا سیستانی از روی پل مسجد اعظم
میآمدیم .من گفتم :آقای سیستانی بهائیها امروزه کارهایی انجام میدهند ،شما نمیخواهید اقدامی کنید؟!
آقای سیستانی گفتند :آقای خزعلی! من تمام هم و غم خود را در فقه و اصول گذاشتم و حاضر نیستم و حاضر
نیستم فکر خود را مشغول موارد دیگری غیر از فقه و اصول کنم.
الحمدلله ایشان به جایی رسیدند که افتخار جهان تشیع است .آن روز یکی از علمای بزرگ وهابی سعودی
میگفت :اگر اهل سنت پای آقای سیستانی را هم ببوسند ،کم کاری کردهاند!! اگر در قضیه انفجار حرمین
شریفین عسکریین ،اعالمیه های ایشان نبود ،شیعیان ،اهل سنت را در عراق تکه تکه میکردند!
اگر کسی واقعا میخواهد مجتهد بشود ،باید تمام هم و غم خود را برای کار فقهی بگذارد؛ نه کار تفسیری کند ،نه
کار نهج البالغه کند ،نه تبلیغ برود ،نه مسافرت برود و خالصه همه کارهای خود را کنار بگذارد.

اگر کسی میخواهد فقیه شود ،باید تمام کارهای خود را کنار بگذارد .اگر کسی بخواهد واقعا به فقاهت برسد ،با
روزی چند ساعت نمیتوانید این کار را انجام بدهید.
بنده خودم چهار یا پنج دوره کفایه تدریس کردم و برای مطالعه یک درس حداقل  7یا  8ساعت مطالعه
میکردم و تمام حواشی کفایه را میدیدم و نظرات آقایان را میدیدم .اگر بخواهم برای یک درس  7ساعت
مطالعه کنم ،آیا فرصتی برای کار دیگر باقی میماند؟!
بعضی از آقایان میآیند و بعضی از شرح فارسی را میخوانند و تدریس میکنند .اآلن الحمدلله دوستانی که در
بحث کفایه من بودند ،همگی دکتر و آیت هللا و استاد دانشگاه شدند .یکی از شاگردان من دکتر رضانژاد است که
در جامعة المصطفی مسئول امور تدوین هستند.
اگر آدم بخواهد کار کند ،باید وقت بگذارد .بنده اآلن روزی  16یا  17مشغول کار هستم که  4یا  5ساعت مشغول
کار اجرایی و مابقی را به کار علمی میپردازم .احساس میکنم شاید در کره زمین کسی به اندازه من در این
حوزه تخصص نداشته باشد و وقت نگذاشته باشد.
من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش
گر به فکر سوختن افتادهای ،مردانه باش
یا رسم سکندری نگهدار
یا نام سکندری تو بردار
انشاءهللا تالش میکنم هرهفته این مطلب را تکرار کنم .دوستانی که میخواهند در حوزه دفاع از اهلبیت باشند
و به عنوان مدافع حریم اهلبیت در حوزه فرهنگی کار کنند ،تالش کنند برای یک بحث روزی  5یا  6ساعت وقت

بگذارند .اگر نیم ساعت درس بیایند و مطالبی را بشنوند و بروند و فردا هم بیایند ،به نظرم نیاید خیلی بهتر
است.
جمعیت زیاد کالس برای بنده هیچ موضوعیتی ندارد .به قول آقای گلپایگانی که گفته بودند :نصاب درس من
یک نفر هست! اگر یک نفر هم بیاید و بنشیند ،من درس را تدریس خواهم کرد به شرطی که این یک نفر آخر
سال شخصی باشد که فردا مدافع اهلبیت باشد.
ما با چند نفر از دوستانی که در سال گذشته بودند ،از جمله آقای «قدیریان» و چند نفر دیگر امسال حدود  70یا
 80نفر از علمای شهرهای دیگر به قم آورده بودیم و کالس آشنایی با روش پاسخگویی به شبهات را برگزار کرده
بودیم .بسیاری از این افراد استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی بودند ،آنها میگفتند :ما در عمرمان دورهای
همانند این دوره را ندیده بودیم.
همین عزیزان ما که پارسال در بحث ما شرکت میکردند ،امسال کمک کار اساتید بودند و خودشان سؤاالت
آقایان را جواب میدادند و همه لذت می بردند.
همین آقای «شریفی» که جوانی ساده است و اگر شما در خیابان او را ببینید به او توجه نمیکنید ،شبها  4یا 5
ساعت با این افراد بحث میکرد و هرسؤالی میپرسیدند ،پاسخ میداد و همه مبهوت مانده بودند.
ایشان یک روز هم در حوزه درس نخوانده است و یک روز هم دانشگاه نرفته است و اآلن در حوزه مجازی یا
ارتباط با ماهوارهها به زیبایی به شبهات پاسخ میدهد.
حتی پسر هفت ساله آقای «شریفی» چند روز پیش به شبکههای وهابی زنگ زد و به کارشناس «شبکه کلمه»
گفت که:

"آقای «هاشمی» شما که می گویید مراد از حدیث غدیر محبت علی بن أبی طالب بود ،آیا علی بن أبی طالب در
روایتی گفته است که مراد پیغمبر اکرم در غدیر محبت من بوده است؟!
«هاشمی» هاج و واج مانده بود و گفت :پسرم تو از غدیر چه میدانی؟! پسر آقای «شریفی» گفت :جواب من
را بده!
هاشمی به او گفت :اصال حادثه غدیر را خبر داری که منطقهای سرسبز بوده است و سپس شروع به داستان
سرایی کرد .پسر آقای «شریفی» گفت :آقا جواب من را بده! آیا علی بن أبی طالب در روایتی گفته است که
مراد پیغمبر اکرم از حدیث غدیر محبت من بوده است؟!
در نهایت هم او نتوانست جواب بدهد و عصبانی شد و تلفن را قطع کرد و با عصبانیت گفت" :این بچه باید برود
بخوابد تا فردا مدرسه برود و به من زنگ زده و سؤال میپرسد".جالب است که آن موقع تابستان هم بود و اصال
کالسها شروع نشده بود!!
من یقین دارم صحبت یک بچه هفت ساله عقیده صدها هزار جوان سنی که دارند این شبکه را تماشا میکنند ،را
متزلزل میکند.
آنها خواهند گفت :کارشناسی که فارغ التحصیل دانشگاه «محمد بن سعود» ریاض است و افتخار میکند من
رفتم در عربستان سعودی در ریاض درس خواندم ،یک بچه هفت ساله ،آن چنان او را در بن بست قرار داده
است ،که آبرو و حیثیتش را برده است.
ببینید کار او چقدر ارزش دارد! به نظر من همین دو دقیقه صحبت او از یک ماه یا دو ماه سخنرانی یک طلبه در
روستا تأثیرش بیشتر است .امروزه روشهای تبلیغی با ده سال یا بیست سال قبل متفاوت است.

انشاءهللا دوستان برنامه «شبکه جهانی والیت» را در عید غدیر ببینند .دوستان ما امسال کارهای خوبی کردهاند.
کسانی که ماهواره مشرو ع دارند ،از ماهواره استفاده کنند و کسانی که ماهواره مشروع ندارند ،از اینترنت یا
موبایل استفاده کنند.
بنده اکثر اوقات از اینترنت استفاده میکنم .اگر شما از برنامه بازار «همراه والیت» را بگیرید و اینترنت موبایل
هم داشته باشید ،میتوانید  24ساعته موبایلتان را باز بگذارید و «شبکه جهانی والیت» را مشاهده کنید.
اگر بنده حق استادی به گردن شما دارم ،توصیه میکنم و دستور می دهم روز عید غدیر در منزل بنشینید و
«شبکه جهانی والیت» را از کامپیوتر یا ماهواره ببینید و زن و بچهتان را هم وادار کنید تا این برنامه را تماشا
کنند.
مخصوصا برنامه غنچههای والیت و کار بچههای  7یا  8ساله را ببینید .ببینید ما با این افراد چکار کردیم و
«شبکه جهانی والیت» با این بچه ها چه بالیی بر سر این وهابی ها آورده است .ما تمام تماسهای این افراد را
گرفتیم و خودشان در استودیو آمدند و میخواهند به آنها جواب بدهند.
ما میدیدیم که این افراد میگفتند" :آقای مکارم شیرازی چرا نمیآیید با ما مبارزه کنید؟! آقای وحید خراسانی
و آقای جعفر سبحانی بیایید با ما مناظره کنید!!"
ما در جواب این افراد بچههای هفت یا هشت ساله را فرستادیم و گفتیم :شما اول جواب بچههای ما را بدهید تا
ببینیم چه چیزی بلد هستید!! شما که ادعا دارید و میخواهید با مراجع مناظره کنید اول جواب بچههای
خردسال ما را بدهید تا بعد!
انشاءهللا روز شنبه در خدمت آقایان هستیم.
والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

