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 کمیسالم عل

 رحمة الله وبركاته. السالم و  کمیو عل ما یآقاالله  اكیالله ح ای -

 . رایالله دكتر عالء، جزاكم الله خ اكمیح -

 .دیشما راحت باش كنمی م رو رها  کیمن! ما یآقا زمیعز  -

 .ا  ر یالله خ جزاک -

 و رحمة الله و بركاته. کمیعل سالم

  ت یحاكم  دیو ع  ریغد  دیبزرگ خدا، ع  دیمناسبت ع به؛  دیباش  تیو عاف  ریسال شما در خ  هر
 . تعالموسبحان وندخدا

است كه   نیا  شمختصر   ؛ ومسلمانان مشهور و متواتر است  یهادر كتاب  ریغد  مانیو پ  اتفاق
خودش  بعد از    او راانتقال داد و    ـهیعلاللهصلواتـ  ی را به امام عل  اشی اله  تیول   رسول خدا

 خدا اعالم كرد.  ۀفیخل

 مبارک است. ریغد تیكنم كه روا انیرا ب یمختصر  ثیحد نجایدارم ا دوست

 ... ستیچ لشیدل دانمی نمو  شودی نمداده  شینما میبرا اشنوشتهواقع  در

 .شودی م چون قطع و وصل   [دییبگو]صدا هست  اگر



 ! بله! بله -

 .دیشما راحت باش زم؛یصدا خوب است عز  ما، یآقا بله -

 !بله

روا  ث،یحد  آن جلد    تیهمان  مُسندش،  كتاب  در  حنبل،  بن  احمد  در  281، صفحه  ۴امام   ،
 سندش از ُبراء بن عازب است كه نوشته: 

.  میخم منزل كرد  ریكه در غد  میو سلم( بود  هیالله عل  ی صل) خدا  سفر، همراه با رسول    کی  در
 ندا دادند كه وقت نماز جماعت است. 

كردند... طبعا  در   ی ار یرا    شانیو آله و سلم( باز كردند و ا  هیالله عل  ی الله )صل رسول  ی را برا  راه
 طور نیخاطر دقت در انتقال كالم ا ست و من بههاآنو سلم( كه عادت    هی الله عل  یآمده )صل  ثیحد

 ...كنندی م تیروا هاآنكه  یطور  نیهم م؛یگوی م

آن    ریكردند تا به ز   یار یرا    شانیو آله و سلم( باز كردند و ا  هیالله عل  ی الله )صل رسول  یرا برا  راه
  د یدانی نم  ایآ»الله عنه( را گرفت و فرمود:    ی )رض  ی و نماز ظهر را خواند و دست عل  دیدو درخت رس
من بر تمام   دیدانی نمشما    ایآ»گفتند: بله! فرمود:    «هستم؟  تری از خودشان اول  نیمنؤمن بر تمام م

او    یمن مول  هركس»را گرفت و فرمود:    ی گفتند: بله! پس دست عل   «هستم؟  تری اول  نیمنؤم
با دشمنانش دشمن باش.  ا یاوست؛ خدا  یمول  ی هستم عل او دوست و  ا   « با دوستان  از    نیبعد 

علهاگفته با  عمر  گوارا  ی ،  گفت:  و  شد  ا  یروبرو  باشد  و  طالبی ابپسر    یوجودت  اكنون  تو   !
 . یمؤمنان شد  ۀهم یوقت، مولهمه 

 .افتی  انیقول احمد ابن حنبل از كتاب مسندش پانقل  نجایا در

خدا كه از  یهافهیخلو   ی آن با عل لیخاطر نعمت اسالم و تکمبه اریرا شکر بس انیجهان یخدا
 باد!  هاآن  ۀكه درود خدا بر همهستند،  فرزندان او

 :زیعز  شنوندگان

 كوتاه. یلیاگر شده خ ی بپردازم؛ حت هاآنامروز به  خواهمی م وجود دارد كه  یی هانکته



 رشیداشته باشد، خدا خ  یگر ید  دگاهیاگر د  ایاستفاده ببرد،    دیشا  ایكه دوست دارد بشنود    ی كس 
 .دهدی م کوكارانیكه به ن یر یبدهد، از آن خ

 : اول ۀیقض

دستاورد  و  خدا  ـ  ی سلف  یهای وهابهمان    است؛  طالبان  تکارانیجنا  یهاافغانستان  كه 
 .بر آن كشور هاآن ۀطر یو س ـكند شانیرسوا

 .اندكرده دایپ طرهیكه بر كشور س دست آمده و اتفاق افتاده است به

 ه یداعش در سور   یهاتیجنااز    ی كمدست  كه    كشند،ی م  تکارانهیو جنا  انهیمردم را وحش   هاآن
  ا یدن  ۀموضوع به هم  نکهیبا ا  ؛شودی نم  ی موضوع توجه  نیبه نظر من عمدا  به ا  ؛ وو عراق ندارد
در آن منطقه،    تکاریجنا  ی سلف   تیوهاب  یپا  یجا  تیطالبان و تثب  یهایشرو یپپس    ؛مربوط است

ها  ی افکناست؛ همان انفجارها، كشتارها، هراس  تکاریمکتب و تفکر جنا  نیاز ا  ی بانیپشت  یمعنابه
 . ...ایدن گرید یدر كشورها

حركت   هیعلكه دوشادوش كشور افغانستان و  دوارمیخواهش دارم و ام ایدن یهامردم و ملت از
با  ۀكارانتیجنا معروف    شیپ  ؛ستندی طالبان  قول  به  آنکه  بگذرد»از  كار  از  و«كار  مردم    یبرا  ؛ 

ثبات    كنمی آرزو م  ؛ ورا آرزومندم  تکاریجنبش جنا  نیا  هیعل  یروز یو پ  ی سالمت،  و مؤمنانافغانستان  
 بازگردد.  کویكشور ن نیبه ا

 دوم: ۀمسئل

من به فالن كشور تعلق   ندیگوی كه م  یكسان  یبرا  خواهمی آن را مطرح كنم، م  نکهیقبل از ا
  دهدی جهان رخ م   یو بر اظهار نظراتم در خصوص آنچه در كشورها   امامدهین  ا یدن  بهدر آنجا    ا یندارم  

م البته    ،كنندی اعتراض  كنم...  برخ  نجایا   [شهیهم]روشن  آنجا  جاهالن...  ی و  ... هرحالبه ... 
 .هستند

 :اول

 : كنمی م انیكه بهستند   ینکات باره نیادر 



هر    ۀحق ماست كه نظر خودمان را دربار   نی اكه  روشن كنم    خواهمی م   ز، یچاز هر   شیو پ  ابتدا
اروپا    کا،یآمر   یدادهایرو  ۀدربار   میو حق دار   میما بشر هست   همۀ  رایز   م؛یمطرح كن  ایی انسان   ۀمسئل

  ان یطغ  وكه به ظلم   ی مسائل  ژهیوبه .  م یكن  انیو نظر خود را ب   مینظر بده  یگر یهر مکان د  ای  ایآس  ای
 . شودی مربوط م

 :دوم

را دربار   نیا رخ    ی اسالم  یآنچه در كشورها  ای  ی مسائل اسالم  ۀحق ماست كه نظر خودمان 
 .میما مسلمان هست رایز  م؛یكن انیب دهدی م

 سوم: و

 .میمطرح كن ی و نظرات خودمان را در مسائل عرب یحق ماست كه را نیا

هم  نکه،یا  مهم است.  داده  رخ  تونس  در  كه  است  آن    یرو تکو    ی نظام  یكودتا  نیمسئله 
 سرنوشت مردم آنجا.  یر یگم یتصمدر  یکتاتور ید

 :میگوی م من

كه البته احزاب  ـ  در تونس انجام دادند  ی اسیاحزاب اسالم س  ژهیوبه  ای نظر از آنچه احزاب  صرف
  ن یو آن ا]را درک كنند؛    ی قتیحق  کی  دیاما مردم با  ـاز آن را انجام داده اند  شتریب  ی لیدر عراق خ 

است    یزیچ  نیمعصوم در سرنوشت مردم بدتر ری غ  یفرد و تسلط و حکومت  یکتاتور یكه د  [است
و    یکتاتور ید  رشیپذ  یبرا  یاعذر و بهانه   چیه  باره  نیادر    ؛ ورسدی به آن م  ی انسان  ۀ جامع  کیكه  

 وجود ندارد.  ی لیبه هر دل ،تسلط

ارزش مقدس   کیشرع و اخالق،    دیاز د  ش، یسرنوشت خو  نییو حق انسان در تع  یآزاد  پس
 آمدن از آن.كوتاه یسلب آن هست و نه برا ینه برا یابهانه چیاست و ه

ْن  متعال فرمود:    خداوند ُیْؤم  اُغوت  وا الطَّ ْکُفْر ب  ْن یا ما يِّ فا نا اْلغا ْشُد م  نا الرُّ یَّ با ْد تا
ا
ین  ق ي الدِّ اها ف  ْكرا  إ 

لا
یٌم  ل 

یٌع عا م  ُه سا اللَّ ا وا ها اما لا صا ی لا اْنف  ة  اْلُوْثقا اْلُعْروا  ب 
كا ْمسا د  اْستا

قا ه  فا
اللَّ )در دین هیچ اجباری نیست و   ب 
د به كس به طاغوت كفر ورزد و به خدا ایمان آورا پس هر   ؛آشکار شده است  ی خوببه یراهه  از ب  هرا



  ، )بقره  (.و خداوند شنوای داناستنیست    سستنی گ كه  چنگ زده است  یقین به دستاویزی استوار  
۲۵۶ ) 

 ن یبه د   ای به خود    مان یانسان است، انسان را بر ا  دگاریمتعال كه آفر واگر خداوند سبحان  نیبنابرا
 ی بحث و اعتراض  چیماندن مردم را بدون هی باق  ی به چه حق  کتاتوریخود مجبور نکرده است، پس د

 كند؟ی سرنوشتشان مجبور م نییو نظرات خود در تع یأر  رفتنیبر اطاعت و پذ

که كشور تونس  نی نشوند و ا  گرسلطه  یکتاتور ید   کی  ۀملت تونس طعم  كنمی طور كل آرزو مبه
از ملت    نیهمچن   ؛خارج شود  ندازندیآن را درون آن ب  خواهندی م  ی كه برخ  ی کیتار   تونل  ن یاز ا  زیعز 

در آن قرار    هاست كه امروز   یزیبدتر از چ  اریبس   رای را آرزو نکنند؛ ز   یکتاتور یحکم د  خواهمی عراق م
 دارند.

 : سوم ۀمسئل

 .است ویروس برای واكسن مسئله

 .بزنند واكسن مردم كنممی  كیدأ ت  هم امروز و كنممی  دعوت ام،كرده دعوت

 .باشد داشته سودی شما برای گفتنش شاید و است افتاده اتفاق من برای كه است ایمسئله

  چیز   یا  واكسن  خصوص  در  اعالنی   هیچ  وقت  آن   در  چین،   در  ویروس  انتشار  آغاز  در
:  بود  این  اشخالصه  كه  دیدم  یایی ؤر  هنگام  آن   در  .نداشت  وجود  خصوص  این  در  اعتمادیقابل

 شکلبه  اما  ،اندفرشته   هاآن  دانستممی   من  كه  بودند  گروهی   آنجا  در  ؛ بودم  بزرگ  سالن  یک  در
  من   .كردند  تزریق  گوشم  پشت  را  دومی  و   گردن  در  را   اولی .  داشتند  سرنگ  دو  ها آن  از  نفر  دو   .انسان

.  شد  تمام   یاؤر  آن  كه  جایی  تا  .شودمی   منتشر  دارد  كه  است  بیماری   ضد  هایواكسن  هااین  فهمیدم
 .بود یاؤر  مختصر هم این البته

  این   از  پس  ماه  چند  . كردم  تعریف  بودند  نزدیک  من  به  كه  منینی ؤم  برای  را  یا ؤر  این  وقت  آن  در
 .آوردند تشریف منزلم به من دیدن  رایب منانؤم از یکی  یاؤر



  به  او  كه  دیدم   یی ایرؤ  ـقبل   هفته  چند  همین  یعنی ـ  بیاید  من  دیدن  به  اینکه  از  قبل  مدتی   واقع  در
 .شود می  مبتال ویروس این

 .دادم اطالع ایشان به موقع آن در

  خداوند  آنچه  اما  ـكند  عطا  او  به  خیر  جزای  خداوندـ  كرد  رعایت  را  لزم   احتیاطات  نیز  ایشان
  ویروس   این  به  ایشان  خواست  خداوند  كه  گونه  همان  و؛  افتاد  خواهد  اتفاق  كند  تقدیر  متعالوسبحان

 .شدند مبتال

 اینکه  بدون  ؛بود  شده  مبتال  ویروس  به  آورد،  تشریف  منزلم  به  من  دیدن  رایب  وقتی   ،خالصه
 و  كیبورد  از  یعنی   ؛كرد  استفاده   وسایل  همان  از  و  نشست؛  كامپیوتر   نزدیک  من   كنار.  بداند  خودش

 ماسک  ما   از  ماكدهیچ  و،  دادیممی   انجام  باهم  كه   بود  كارهایی  آنجا  در  زیرا   ؛ كرد  استفاده  موس
 .خوردی م من نفس در نفسش  و نکردم استفاده ضدعفونی ]مواد[  و از بودیم، نپوشیده

  ایشان   حال   هر  به.  شدممی   مبتال  آن   به  باید  و   شد می   منتقل  من  به  باید   ویروس   تئوری،   نظر  از
  تنگی  دچار  و  شد  آشفته  روز  همان   در  ایشان  جسمانی   سالمت  وضعیت  و بازگشت  خودش  منزل  به

  الحمد اما ؛شده مبتال ویروس  به كه فهمید آن از پس  و  داد آزمایش بعد  روز در و  ،گردید ...و نفس
 . نشدم مبتال ویروس به شد معلوم  و دادم آزمایش ایشان از پس من لله

 

 :كردم بیان آنچه ۀخالص

  محافظت ویروس از لحظه  آن در مرا و فرموده عنایت من به خداوند  آن در كه دیدم  یی یاؤر من
 نموده  محافظت  ویروس  از  مرا   خداوند  كندمی   بیان  كه  دارد  وجود  واقعیت  یک  نیز  و  ؛است  كرده
  با   اما؛  (آمدند  من  منزل  به  كه  شخصی   شدنمبتال  ؛كردم  تعریف  برایتان  كه  داستانی   همان)   است

 چه؟ برای  بپرسد كسی  شاید ؛زدم واكسن من شد مهیا واكسن كه وقتی  امروز وجود، این

  كمک   نیازمند   كه  هنگامی   . كنیم  عمل  اسباب  به  فرمایدمی   امر  ما  به  خداوند :  گویممی   پاسخ  در
  اعجاز   به  نیاز  كار  آن  برای   اگر  حتی   آمد،  خواهد  تو  كمک  به  خداوند  هستی،  متعالوسبحان  خداوند

  مهیا  اسباب  و  وسایل  كه  هنگامی  اما  ؛بخواهد  را   آن  خداوند   و   باشی   آن  مستحق   اگر  البته  و  باشد؛



  متعال وسبحان  خداوند  از  و  نکنی  عمل  و  كنی   رها  را  آن  كه  است  سفیهانه  هنگام  این  در  باشد،
  سفیهانه   ،باشد  آب  از   ایكاسه  كنارت  در  و  ایتشنه   كه  هنگامی .  كنی   درخواست  اینشانه  و  معجزه 

 از  را  تشنگی   كه  دهد  انجام  ایمعجزه   اینکه  یا  كند  سیراب  را  تو  كنی   درخواست  خداوند از  كه  است
 .سازد دور تو

  سفانه أمت  و  ،است  متعال وسبحان  خداوند  به  ادبی بی   بلکه  ؛است  ادراک  خردیكم  و   نادانی   این
.  شودمی   تکرار  زیاد  بسیار   كنندمی   درخواست  معجزه  كه  كسانی   هایگفته   در  روش  و  راه  و  رفتار  این
  ها آن  و  است  بازی  ی ی گو  و  هستند  تماشاگر  هاآن  و  است  سیرک  متعالوسبحان  خداوند  دین  ی یگو

 .كنندمی  بازی

  ْیٌل وا ذ    فا ئ  ْوما ینا   یا ب 
ذِّ ْلُمکا ینا *    ل  ذ 

ي   ُهْم   الَّ ْوض    ف  ُبونا   خا ْلعا   آن   در  كنندگانتکذیب  بر  وای  پس)   یا
 (۱۲ ،طور)  (.اندسرگرم یاوه به كه آنان ،روز

 

 . جهانیان خداوند سپاس و

 به  كه  هركسی   برای  آمدهپیش  ناراحتی   هر  از  من  .كشید  درازا  به  خیلی   سخنانم  شاید  عزیزانم
 ؛ كنید  مطرح  بخواهیدرا    آنچه  تا  دهمی م  شما  به  را  فرصت  و  خواهممی   معذرت  ،داده  گوش  سخنانم
 . فرماید عنایت شما  به خیر جزای خداوند

 بركاته و الله رحمة و علیکم السالم و

 

  برای   و  كند  حفظ  را   شما  خواهممی   خداوند  از  و   باشید  عافیت  و  خیر  در  سال   هر  دیگر  بار  یک  و
 كه  اوست  ؛گشایدب  را   رحمت  و  خیر  درهای  شما  ۀوسیلهب  و  دگردانا   مبارک  شماۀ  وسیله ب  و  شما

 .است مهربانان ترین  مهربان

 .الطاهرین الطیبین وآله محمد علی  الله وصلی  

 . كثیرا تسلیما سلم و المهدیین و األئمة محمد وآل محمد علی   صل اللهم: السالم عالء



 در   را  وقتتان  و  كردید  پیدا  حضور  كه  سپاسگزاریم  بسیار  .دارد  نگه  زنده  را  شما  خداوند  ما  آقای
 . دیآمدخوش خیلی  و دارید كه مشاغلی  وجود با ؛دادید قرار ما اختیار

 :احمدالحسن سید

 انگار  .گردمبرمی   دادنگوش  برای  دوباره  و  شوممی   خارج  برنامه  از  من   ید،ده   اجازه  اگر  فقط
 اآلن  ؛رسدمی   گوشم  به  صدا  فقط  ؛ببینم  را  هانوشته  و  گوو گفت  توانمنمی   چون  ؛دارد  وجود  اشکالی 

  خواستم   را  همین   فقط  ،فرماید  عنایت  شما  به  خیر  جزای  خداوند  ؛گردم برمی   دوباره  و  شوممی   خارج
 .بگویم

 . باشید راحت شما ،دكتر


