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 می بسم اهلل الرحمن الرح

ِ ِالعاَلمِالَحمُدلله  نایِِّسِیاللهِعلِیوِصلِ ِنیربِّ ِرِد  ٍدِوِآلهِالطاه  ۀ َبِقِمایِ سِنیمحم  ِفِی  ائمِعلِنیااَلَرضِیالله  عُنِالد  ِِیوِالل 
مِأجَمع ه  ِِنیاعدائ 

ِ ُهَم  َولِ ِ»الَل  ِ ُکْنِل 
ِالَحَسنَِصَلواُتَکِعلََِِکِی  ِبن  ِیالُحَجه  ِِیوَِعلِه  ه  َِوِفِ ِیفِ آبائ  اَعه  ِالَس  ه  َِساَعٍهَِولِ ِیَهذ 

 
ُکل 

َِوِِِاِ یِ  دا  َِوَِقائ 
ظا  َوَِحاف 

َِوَِدلِ 
را  ِِیَناص  َِوُِتَمتَعُهِفِ ِناِ یَِْوَِعِِل 

ْرَضَکَِطْوعا 
َ
َنُهِأ یُِتْسک 

ِل«یَطوِ َِهایَحَت 
 

 :یهال امیپ  نیو حساس تر نیموقف ابالغ آخر  ریغد

مهم است.   اریبس  اریبس  مسأله  کی ،خم اتفاق افتاد  ریبه اسم غد  ینیزم سال دهم هجرت در سر  هحجیدر هجدهم ذ  یاتفاق  ریغد  مسأله  که

 بیواقعاً عج ،قصه آمده نیقرآن هم نسبت به ا اتیاست. آنچه در آو آله  هیاهلل عل یصلاکرم  غمبریپ  خینقطه در تار نیمهم تر عهیدر باور ش

 است: غیتبل هیآ میدانیکه همه م یمعروف ه یاست. آ

لَِِهایِ أِای َلِا  غِماُِانز 
سولَِبلِّ ساَلَتهَِکِِیالر  غَتِر  نَِلمَِتفعلِفماِبل  کَِوِا  نَِربِّ ِم 

اتفاق  ریانجام دادند، در روز غدو آله  هیاهلل عل یصلاکرم  غمبریکه پ  یغیتبل نیافتاد و ا یاتفاق نم نیامهم است که اگر  مسأله نیا آنقدر

 یلیبود. خ  دهرا انجام ندا  داد  یانجام م  دیکه با  ی. چون آن کار مهمبود  اوردهیکه رسالتش را به جا نو آله    هیاهلل عل  یلص  غمبریپ   ایگو افتاد،ینم

 دارد. تیجهت اهم نیاست، از ا ریکه در قصه غد یفینکات و ظرا دنیحساس و مهم است. لذا فهم

که  ییناگفته ها نیاست، به ا ریکه در بحث غد یقیو دقا فیظرا نیکه به ا دمیاز بحث ها کمتر د یلیکه من نگاه کردم در خ یآنطور

بدون  م؛یشو یشود و از آن رد م یهست که معموال به آن توجه نم ریدر قصه غد یاشاره شود. سؤاالت مهم ،میبه آن بپرداز دیبا شتریب

ما  ،که دارد ییها دقت نیها و با ا یکار زهیر نیا اا بچر ،یو مهم تیاهم نیبه ا مسأله ،مسأله نیکه ا میموضوع باش نیمتوجه به ا نکهیا

 نیاز ا یسر کیو پاسخ  میبه آن بپرداز میخواه یم م،یکه دار یبحث نیشاءاهلل امشب در ا  هست که ان یت مهمسؤاال. میبه آن نپرداخت

 .میت را بدهسؤاال

 ی. خداکنمیدوباره شروع م  ،که خواندم  یا  هیآ  نی. من با همسؤال  نکته و  ستیکه چ  مینیتا بب  میریبکنم و در فضا قرار بگ  مسألهطرح    اما

 :و آله هیاهلل عل یصلاکرم  غمبریبه پ  کند یمتعال خطاب م

لَِِهایِ أِای َلِا  غِماُِانز 
سولَِبلِّ کَِکِیالر  نَِربِّ نَِلمَِتفعلکن.  غیتبل ،آنچه که به تو نازل شده است ؛غمبریپ  ی. ام  ا کار ر نیاگر ا َوِا 

ساَلَته ،یننک غَتِر   ؟؟؟سؤال. یاوردیرسالت را به جا ن َفماَبل 

نکرده  غیرا تبل یا مسأله کیتا به آن روز و آله  هیاهلل عل یصلاکرم  غمبریپ  است که نیشود و آن نکته ا یکشف م هیآ نیاز ا یا نکته کی

سال دهم هجرت  ،حجهیشد و گفته شد. روز هجدهم ذ غیتبلو  شد انیب مسأله نینکرده بودند. آن روز بود که ا انیبودند. تا به آن روز ب

، السالم هیعل امیرالمؤمنینامامتِ  مسأله، مسأله نیرسد که ا یبه ذهنمان م مسأله نی؟ بدوًا امسأله نی. چه بوده ارخمیغد نیمدر سرز

را از روز اول  مسأله نیاو آله  هیاهلل عل یصل غمبریپ  م،ینیبیمو آله  هیاهلل عل یصلاکرم  غمبریپ  یبه زندگ میاگر برگرد یاست. ول تیخالفت، وصا

( جمع الدار ومیکه ) یاالنذار، روز ومیدر قصه  و آله هیاهلل عل یصل غمبریکردند. پ انیبالسالم  هیعل امیرالمؤمنینرا درباره  زیکردند. همه چ انیب

که:   دخدا و به نبوت، خودشان فرمودن  تیها را به وحداننیدعوت کردند ارا، در همان روز که    شیقر  لهیچهل نفر از بزرگان قب  ،کرده بودند

 هیآ لیدر ذ ،است یریو تفس یخی. بعد به شهادت آنچه که در تمام کتب تار«من است نیو جانش فهیخل ،از من بکند تیتبع یهر کس»

«ِ ِعل»فرمودند:  و آله هیاهلل عل یصل غمبریپ  «نیرَِعشَرَتَکِااَلقَربَوَِانظ   ، من است… یوص  ، … من است فه یخل …ِیییوِوصِیَفتیَخلِی 
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قصه پرداختند و مطرح کردند. همه  نیبه ا یطیدر هر شرا ،یدر هر فرصت ،ییکردند. در هر جا انیرا ب نیروز اول ا «من است. نیجانش

 غمبریهم مکرّر در مکرّر پ  الوداع ةحجر هم اتفاق افتاده، د ریغد دی که قبل از ع  الوداع ةحجکرد در  دایقصه ادامه پ  نیو ا دانستندیم

 انیکه ب یزیچ هانیا ف خطبه خواندن و در همه یدر مسجد الحرام، در منا، در مسجد خِخطبه خواندند  و آله هیاهلل عل یصلاکرم 

 بود. علیه السالم  امیرالمؤمنین  ینیجانش  قصه  ، کردند

 امیرالمؤمنین  ینیشده؛ از خالفت و جانش  علیه السالم  امیرالمؤمنینمقام  جا صحبت از  کردند. همه    علیه السالم  امیرالمؤمنینجا صحبت از    همه

صحبت شده. در عرفات هم گفتند. در منا هم گفتند. در مسجد. در همه جا. همه جا فرمودند:    علیه السالم
نِ  َقلِ ُِِکُمِیتار ٌکِفِِیا 

تاَبِِِِنیالث  ک 
تَرت غِماِانزلِالِهایاِای هیکه طبق آبوده  مانده یچ ،ان شدهیها همه بنی. ایاللهَِوِع   نشده غیتا آن روز تبل منِربکِکِیالرسولِبل  

 ؟!بود

غَتِرسالته ،شدیابالغ نم نیمهم است که اگر ا یمهم است و به قدر اریبس مسأله کی  انیب یااست. بله عده نیمهم ا سؤال. فماَِبل 

اتفاق  عتیدرست است که تا قبل از آن ب نی. اعلیه السالم امیرالمؤمنینکردند با  عتیمردم ب ریافتاده. در غد یاتفاقات مهم ریکردند در غد

را  نی. اینکرد غیتا امروز تبل غمبریکه پ  صلی اهلل علیه و آله و سلم غمبریبه پ  کند یخطاب م هی. آدیگو یه فراتر از آن دارد میبود. اما آ فتادهین

 خدا که در قصه  نیمانده بود از به اصطالح د یا مانده بود؟ چه نکته یزیاست. چه چ دهاست که کارت تمام نش نیمثل ا ،ییاگر نگو

اکرم   غمبریاست. پ   علیه السالم  امیرالمؤمنین  تیوال  مسألههم ظاهرا    ریغد  که در قصه  است  نیبدوا هم  ،مینیب  یابالغ شد. ما آنچه که م  ریغد

را  علیه السالم امیرالمؤمنینبعد دست  .کردند انید، مطرح کردند، بدادن یرا کنار خودشان جا لسالمعلیه ا امیرالمؤمنین صلی اهلل علیه و آله و سلم

به آن  دیاست که با یا چه نکته نیا ست؟یچ نیاست. اما ا نیو ظاهرا هم هم موالٌِیِمنِکنتِموالِفهذاِعلباال بردند و فرمودند 

 است. ریغد در قصه سؤال نیتر مهم نیا ؟میبپرداز

 ریغد  امیپ افتنی  یبرا  کاشنک

بحث  هیزاو کی. میکن یمختلف به قصه نگاه م هیما از دو زاو یعنیدو جهت بحث دارد.  ،به آن پرداخته شود که نیا یقصه برا نیا 

دوم   هیمعلوم شود، و زاو ریغد  گاهیو جا  تیتا اهم  مینگاه کن  دیبا  ،گذشته  صلی اهلل علیه و آله و سلم اکرم  غمبریکه بر پ  یخیاست. به تار  یخیتار

 کردند. انیب یزیچه چ ریغد رد صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریجهت است که پ  نیبحث ا

 یخی( از منظر تارالف

است که   یریمس  کینبود مال همان روز.    یزیچ  کیفقط   ،خم افتاد  ریکه در غد  یخم، اتفاق  ریغد  قصه مییوگ  یبه جهت اول ما م  نسبت

 یاز ابتدا انی. دو جرکنم یرا عرض م یخیتار ریمس ،کنممعطل  که نیبدون ا عیسر یلی. خمیرا از ابتدا نگاه کن یخیرتا ریمس نیا دیبا

باطل است، حزب  انیجر ان،یجر کی .اهلل استحق است، حزب جبهه .حق است انیجر ان،یجر کیگرفتند.  رارخلقت در مقابل هم ق

متعال  یکه خدا یا برنامه دانست یم ،درگاه خدا شد که رانده یاز روز طانیگرفته بودند. ش دو تا در مقابل هم قرار نیاست. ا طانیش

 غمبریبرنامه در زمان حکومت پ  نی که اوج ا دانست یخودش وادار کند و م یرا به بندگ لمعا نیاست که کل ا نیا ،عالم نیا یدارد برا

 داند یرا م هانیآن در دوران رجعت خواهد افتاد. ا گریو بخش د از آن افتاده یکه بخش یخواهد بود. اتفاق صلی اهلل علیه و آله و سلمخاتم 

 مقابله کرده. نیهم ی. براطانیش

بود  نیبه ا طانیروز تالش ش کیتا کار نکنند.  ردیرا بگ ایانب  یبود که جلو نیبه ا طانیروز تالش ش کیحق در مقابل باطل،  انیجر نیا

 نی. بعد اشوند یکشته م غمبریروز هفتاد پ  کیما در  اتیروا ریبرساند که به تعب یتا به حد ادت برساندشه به کیبه  کیرا  ایکه انب

که  ییروهاین لهیتمام تالشش را کرده به وس .آمدند ایبه دن صلی اهلل علیه و آله و سلم اکرم غمبریپکه  یکرد تا روز دایادامه پ  انیجر

 .تیببرد در دوران طفول نیرا از ب ه و سلمصلی اهلل علیه و آلاکرم  غمبریهستند، تمام تالشش را کرده تا پ  طانیکه تابع ش ییهادارد، آن طانیش
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صلی اهلل  اکرم غمبریاش را اجرا کرد تا پ  . تمام تالش و برنامهطانیش دیبه رسالت مبعوث شدند. ناله کش صلی اهلل علیه و آله و سلم غمبرینشد. پ 

 صلی اهلل علیه و آله و سلم غمبریکه کنار پ  یقیدر مکه در کنار مسلمانان حق میقرآن کر ل؛. از روز اوفتندیبه خطر ب نیدبالغ در ا علیه و آله و سلم

که  ییهستند. آنها دل ماریکه ب یی. آنهاقلوبهمِمرضِیفِنیالذبه اسم  کند، یم یجماعت کیصحبت از  نیبودند و در کنار مشرک

 قلوبهمِمرِضِیفِنیالذمدثر است.  سوره ،نازل شده صلی اهلل علیه و آله و سلم غمبریکه بر پ  یا سوره نیممرض هست. دو شانیها در دل

 در آن هست.

  قلوبهمِمرِضِِیفِنیالذمائده است. باز هم    سوره  ،در آخر عمرشان نازل شده  صلی اهلل علیه و آله و سلم اکرم  غمبریکه بر پ   یا  هسور  نیآخر

 یقیحق  یها  مسلمان  نیدر ب  ،یاسالم  خطر در درون جامعه  نیترمتعال به عنوان بزرگ  یرا خدا  یانیجر  کیآخر    هست. از روز اول تا روز

 .نددل هستماریکه ب یکسان :کند یم انیب

ها از آن .کاسه بودندهم هودیها با از آن یجمع .کاسه بودند هم نیبا مشرک یاز طرف انیجر نی. اکند یم دایادامه پ  رشانیدائما مس نهایا و

 دایپ   یشتریقوت ب  انیجر  نیشدند. ا  نهیآمدند وارد مد  ،منتقل شدند  نهیبه مد  صلی اهلل علیه و آله و سلم  اکرم  غمبری. بعد که پ کردند  یم  یرویپ 

 ختند یر  ییها  امهرنب  ،که داشتند  ییها  کرد. با نقشه  دایپ   یترشیقوت ب  انیجر  نیل دادند. ایحکومت تشک  صلی اهلل علیه و آله و سلم  غمبریکرد. پ 

بدر،  ؛ببرند. سه تا جنگ بزرگ کردند نیبه در کنند. اسالم را از ب دانیرا از م صلی اهلل علیه و آله و سلم غمبریپ  یبه صورت نظام کهنیا یبرا

 شیکار را پ  ینظام نهیگز با دیتوان یها که نمبه آن دکه نشان دادند، فهماندن یبا شجاعت علیه السالم امیرالمؤمنیناحد، احزاب. در احزاب 

. زندیبرنامه بر  صلی اهلل علیه و آله و سلماکرم    غمبریبعد از پ   ندهیآ  یکردند، براکه  نفوذ در داخل مسلمان    گرفتند  می. نقشه عوض شد. تصمدیببر

و آلهما  همایسالم اهلل عل المؤمنینیرامو  ایاالنب خاتم یحق به فرمانده بردند کار را. در مقابل هم جبهه شیشد و پ یبود که عمل یا نقشه نیا

 .دیرس ریبردند تا قصه به غد شیرا پ  انیرفتند و جر شیپ  ،که داشتند ییروهایو ن

بعد   ندهینفوذ کنند به داخل و فکر آ  دیو با توانند  ینم  ینظام  نهیکه با گز دندید  هود،ی  انیجر  ن،یمشرک انینفاق، جر  انیکه آن جر یوقت

بروند   هانیا  نیاز ب  یدر زمان  صلی اهلل علیه و آله و سلماکرم    غمبریکه پ   نیا  یگرفتند برا  یجد  میباشند، تصم  لیه و آله و سلمهلل عصلی ا  اکرم  غمبریاز پ 

 الوداع  ةحجهم هست، در    سیق  بن  میطور که در کتاب سلبود که کردند. لذا همان  یکار  نیترمهم  نیالزم را دارند. ا  یتمام آمادگ  اینهاکه  

 ،صلی اهلل علیه و آله غمبریبعد از پ  میرا امضا کردند که ما نگذار یا و نامه فهیشدند، صح مانیخدا هم پ  گرفتند. کنار خانه یقطع میتصم

 نیا .مشیببر نیاز ب ای میکن نیرا هم خانه نش یم. علیببر نیرا از ب صلی اهلل علیه و آله غمبری. پ ردیبر سر کار قرار بگ علیه السالم امیرالمؤمنین

ذ». برد یم شیو پ  دهد ینفاق دارد انجام م است که جبهه یاتفاق مَِمَرضِیفَِنِیال  ه   .برد یم شیدارد پ  «ُقلوب 

الوداع  در حجه   انیسرتاسر جر  غمبریقصه، پ   نیاکرم است. حاال با توجه به ا  غمبریپ   انیجر  ان،یجر  نیدر مقابل ا  انیاست. جر  انیجر  کی  نیا

علیه   امیرالمؤمنینهمه جا دارد صحبت از    صلی اهلل علیه و آله  غمبریکه پ   شدند  کیتحر  بایهم تقر  آنهاکردند.    علیه السالم  امیرالمؤمنینصحبت از  

ُمَکِیَِوِاللهِِ»:  دیفرما  یقرآن هم م ند،یرماف  یم  صلی اهلل علیه و آلهاکرم    غمبری. بعد خود پ کند  یم  السالم اسِِعص  َنِالن   تیخدا  ؛ما  غمبرِیپ   «م 

 غمبریپ . شود یمطرح م اینجاهم  یدوم سؤال یول میااول را پاسخ نداده سؤال. هنوز کنم یمن تو را از دست مردم محافظت م دیگو یم

 صلی اهلل علیه و آله غمبریاتفاق چه بود که پ  نیا فتد؟یب خواست یمگر م یچه اتفاق دند؟یترس یمگر از جان خودشان م صلی اهلل علیه و آله اکرم

تا  میدیمهم. رس سؤال. شد دو تا کنم یتو را محافظت م ؛صلی اهلل علیه و آله غمبریپ  یا کنم یم نیمن تضم دیفرما یودند؟ خدا مب نانگر

 .ریغد قصه یابتدا

سه   لیجبرئ  :ندیامرف  ی( مخواهم خواند  تانیبرا  ،هست  ریغد  که از خطبه  ی)عبارت  صلی اهلل علیه و آله  اکرم  غمبریپ   ،انیجر  نیبا توجه به ا  حاال

مهم را  همسئل نیخم ا ریدر غد ،مکان نیکه در ا نیبود بر ادستور آورده  یاعل یِعل یدر هر سه بار از طرف خدا مرتبه بر من نازل شد.

را از من بگذرد.   نی. خداوند سالم االسالم  یستعفیان  :  که من از خدا خواستم  ندیفرما  یهم م  صلی اهلل علیه و آله  غمبریابالغ کنم. بعد خود پ 
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 غمبر یدارند، پ  غینازل شده، دستور به تبل یزیکه چ صلی اهلل علیه و آلهاکرم  امبریبار است در طول عمر پ  نیشد. اول دایپ  یتر ی جد سؤال

 صلی اهلل علیه و آله ماکر امبریکه پ  نی . ادیدقت کن رارا. خوب عرضم  نیا میبگو خواهم یم گرید یجا .میگو ینم ندیگو یم صلی اهلل علیه و آله

 اینجاکنم را  غیتبل خواهم یکه من م یکنم. آن غیتبل خواهم ینبود که من نم نیا شیخواستم بگذرد، معنا من از خدا ندیگو یم

  صرار متعال ا ی. اما خداکنم یم غشیتبل گرید یاما جا کنم یم غشیخواهم گفت. تبل گرید ی. جامیگو یخم نم ری. در غدمیگوینم

برخورد  نیندارد، از ا صلی اهلل علیه و آله امبریفات با عصمت پ نام د،یاین شیپ  سؤال نیگفته شود. داخل پرانتز ا اینجاکه در  نیداشت بر ا

 است در آن. خدا داردبوده  یما که از طرف خداوند اذن یبرا شود یروشن م م،یکه ما در عصمت دار یا و ادله صلی اهلل علیه و آله غمبریپ 

. حفظت  منِالناسِِعصمکیواللهِِ  دیفرما  یبودند که خدا م  یمهم  نگران مسئله صلی اهلل علیه و آله  غمبری. و پ کند  یبهتر را مطرح م  نهیگز

 ما. میکن یم

نگرانم. از  یزیچ کیفرمودند که من از  صلی اهلل علیه و آله ایاالنب ، خاتماکرم غمبری. پ میکن یرا مطرح م سؤالجلوتر و  میرو یقدم م کی

که  دانستند یم یبه علم اله امبریپ  د؟فتیبه خطر ب صلی اهلل علیه و آله غمبریجان پ  ودش یم ه. چفتدیکه جان من به خطر ب نیاز ا ؟یچ

 .رندیرا بگ صلی اهلل علیه و آله غمبریجان پ  خواهند یکنند، م نینش هرا خان علیه السالم منینامیرالمؤ که بنا دارند بعد از  ییآنها

ورزد  یحرص م امبریپ  یعنی میرئوف رح نیمؤمنبال کمیعل صیاکرم حر امبریقرآن؛ پ  ریبه تعب ندیبفرما یخواستند لطف خاص امبریپ 

 :دیفرما یوند مدارد که خدا اق یدارد، آنقدر اشت ادیز اق یخدا دعوت کند، اشت نیهمه را به د نکهینسبت به ا

ِ«یالقرآنِلتشِقِِکیانزلناِالِما»
 «یکن تیخود را اذ نقدریکه ا میقرآن را نازل نکرد  ما» یعنی

از باب لطف مضاعفشان   یبرنامه ا  کیرهنمون گردند،    نیکردند که مردم به سمت د  یبه شدت و با تمام قوا تالش م  صلی اهلل علیه و آله  غمبریپ 

 قرار بود: نیداشتند که برنامه از ا

واگذار کنند. انتقال قدرت در السالم  هیعل امیرالمؤمنینخودشان حکومت را به  اتی. در زمان حسندبر نهیمد به صلی اهلل علیه و آله ماکر امبریپ 

 ی به نحو ،دماغ و مزاحم بودند یهم که مو ییداده شود. آنها علیه السالم امیرالمؤمنینو  صلی اهلل علیه و آله اکرم امبریزمان حکومت خود پ 

 چه بود. انیجر نیخارج کنند که عرض خواهم کرد ا یمهم انیجر کی اب نهیز مدها را انیبساط آنها را هم جمع کنند و ا

 علیه السالم  امیرالمؤمنینت دس زیهمه چ زیو به صورت مسالمت آم ردیقرار گ علیه السالم امیرالمؤمنینکنند و حکومت دست  رونیرا ب نهایا

 یاتفاق م  نیم دهند و اگر انتوانند کار خود را انجا  ،کنند  لیلت تبده ضالرا ب  تیببرند و هدا  نیرا از ب  نیخواهند د  یکه م  ییباشد تا آنها

 طرف کار بود. کی نیبود. ا هبشر باز شد تیراه هدا ،افتاد

ابالغ   مسئله که هنوز عرض نکردم چه است،  نیا  ،نهیبه مد  دنیقبل از رس ،صلی اهلل علیه و آله  امبریاگر پ   :بود  نیا  صلی اهلل علیه و آله  امبریپ   برنامه

از  صلی اهلل علیه و آله برامیجهت نبود که پ  نیبد نهیبه مد صلی اهلل علیه و آله امبریپ  دنینرسند. نرس نهیبه مد صلی اهلل علیه و آله امبریاصال پ  ،کنند

صلی اهلل علیه و  رامبیت مردم بودند، به خصوص اگر پ ینگران هدا شانیبلکه ا ؛خواستند جان خود را حفظ کنند یداشتند و م میجان خود ب

 .دندیرس یراه به شهادت م نیب آله

 خم بود! ریراه بعد از غد نیدر ب ،سوء قصد شد صلی اهلل علیه و آله اکرم امبریکه به پ  یاز موارد یکی

با  ریبعد از غد نگران بودند صلی اهلل علیه و آله امبریقصه اتفاق افتاده بوده و پ  نیاست که اواضح  «منِالناسِعصمکیوِاللهِ» هیآ یعنی

 امبریشوند که پ  یم کیافتند، تحر یکار آنها به خروش م نیبا ا .رود یم نیبل از بطرف مقا یتمام نقشه ها ،دهند یکار که انجام م نیا

 بود. اسالمهمه  ،مرفتن اسال نیراه از ب نیدر ب صلی اهلل علیه و آله امبریببرند و شهادت پ  نیرا در راه از ب صلی اهلل علیه و آله
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 شرح است: نیبد ،بود ریشد و بعد از غد صلی اهلل علیه و آله امبریکه سوء قصد به پ  یاز موارد یکی

 نیا یبرود و به شهادت برسند ول ایاز دن صلی اهلل علیه و آله امبریرا رم دهند و پ  صلی اهلل علیه و آله امبریکردند و خواستند شتر پ  نینفر کم ۱۲

 نیبودند. پس ا انیو عمار هم شاهد جر  فهیحذمانند   صلی اهلل علیه و آله امبریاز اصحاب پ   یردند. البته بعضمحافظت ک  و خداوند  فتادیاتفاق ن

راه گرفته  نیقرار بود که جانشان در ب نیاز ا صلی اهلل علیه و آله امبریپ  یراننگ .«منِالناسِعصمکیوِاللهِ» :قسمت نیقسمت کار شد ا

 رود. نیشود و تمام برنامه از ب

 امبریپ  دندیکه شن  یسه هر کاست ک  یخم موطن و محل  ری. غددندیخم رس  ریبه غد صلی اهلل علیه و آله  اکرم  امبری. پ میبرگرد  انیبه جر دوباره

 شوند. دوبارهخواهند جدا  یبه مکه آمدند، از آن نقطه م صلی اهلل علیه و آله امبریدهد و همراه با پ  یرا انجام م یحج بزرگ صلی اهلل علیه و آله

دهند  یها ارائه م یکه بعض یریحالشان خوب بود. تصو ،که رفتند یدر حج آخر صلی اهلل علیه و آله اکرم امبری. پ میکن یم انیجر یادآوری

سالشان بود. سنشان   ۶۳نبودند.    ماریبالوداع    ةحجدر    زین  امبرینبود و پ   نگونهیه که ا. البتبودند  ماریب  صلی اهلل علیه و آله  اکرم  امبریکه پ   نستیا

 نبودند. ماریب یداشتند ول ییها یاعمال حج هم بود، ناتوان یباال بود، سخت یمقدار

حج را  دیائیاز حج. ب ریرا گفتم غ  نیمن تمام دستورات د ،دیائیظاهر نشده بود که ابالغ کردند که ب صلی اهلل علیه و آله امبریدر پ  یماریب آثار

صلی اهلل علیه  امبریهزار نفر جمع شده بودند که حج پ  ۱۲۰ یخیتار یایو قضا تیند به شهادت و روادم جمع شد. تمام مردینیبب نجایعمال ا

را   یزیچ  صلی اهلل علیه و آله  امبریپ   ایآ ،بوده  تیکه در دوران جاهل  ییاز سنت هامانده.   یباق  یمیابراهاز حج    یزیچه چ  نندی. ببنندیرا بب  و آله

 .ریخ ایکنند  یم دییأ ت

مرتبه  کی ،دندیکه رس ریخم. به غد ریغد به منطقه دندیخارج شدند. آمدند تا رس صلی اهلل علیه و آله رامبیهزار نفر به همراه پ  ۱۲۰ نیا

 یمسئله مهم به قدر نیمهم مانده و امسئله  کی. دیاستیب ،که آمدند یابالغ کردند که تمام کسان صلی اهلل علیه و آله امبریآمد. پ  یدستور

 اینجا:  گفتند  صلی اهلل علیه و آله  امبریپ   ر،یبه اسم غد  یمنطقه ا  چشمه در  کیدرکنار    ابانیک بیط  . وسکنم  انیجا بنیهم  دیاست که با  یتایح

 را ابالغ کنم. زیهمه چ دیبا

که رفته اند،  ییآنها»فرمودند:  صلی اهلل علیه و آله غمبریپ  :است نیکنم جمله ا یسربسته عرض م یلی. بنده خمیدیشن یجمله ا کی ،اول

صلی  غمبریپ که  یکه رفته اند، برگردند. وقت یی. آنهادیرض بنده را دقت کن. خوب ع «ندیایاند، زودتر بکه عقب مانده  یی برگردند. آنها

 یحرکت نم آلهصلی اهلل علیه و  غمبریجلوتر از پ  یکنند، کس یحرکت م یجمع کی یاست که وقت نگونهیابالغ کردند، معمول ا اهلل علیه و آله

 یحرکت نم صلی اهلل علیه و آلهجلوتر از رسول خدا  ی؛ کسندافتاد یراه م صلی اهلل علیه و آله غمبریاه پ به همر یتیجمع نیهمچ کی یکند. وقت

 ؟بودند که جلوتر رفتند  یچه کسان  نهایااست.  هکرد

 .«میرا بگو   یمهم مسألهخواهم  یم ،دیبمان اینجادر » که: دو آله( ابالغ کردن هیاهلل عل یاکرم )صل غمبریکه پ  یوقت

صلی اکرم    غمبریبعد از پ   یخودش را برا  یکه تمام برنامه ها  یا  یحزب  التیآن تشک  ،یاسیس  انیآن جر  ،را امضاء کردند  فهیکه صح  ییهانآ

  ی را م یمهم مسأله »: ندیفرما یم و آلهصلی اهلل علیه  غمبریپ  یبود و آنقدر متوجه بود که وقت رکیآنقدر ز ،کرده است میتنظ اهلل علیه و آله

 علیه السالم  امیرالمؤمنینهمه جا از  صلی اهلل علیه و آله غمبریحج پ  نیاست. در ا یزیچه چ   مسألهمتوجه شود آن  انیجر نیا ،«میبگو اهمخو

است.  علیه السالم رالمؤمنینامی. ستیحج ن ،کنند یحج همه را جمع کردند و درباره آن صحبت م نیکه در ا یا مسأله نیگفتند. مهمتر

لباسشان(   ا یاز عبا )  ی قسمت  کی  یعده ا  کی»هست که    یگرما که عبارت  نیدر ا  ابان،یب  نی. وسط استیهم االن ن  نیتر از امهم  یزیچ

در  یزیچ مسألهدارند، باز هم  یگرما که همه را نگه م نی. در ا«بودند دهیسر کش یرا رو یقسمت کیگذاشتند، و  شان یپاها ریرا ز

. لذا به سرعت فاصله «میدیو نشن میما بود»: مییاست که ما بگو نیراه ا نیبهتر ست؟یراه چ نیاست. بهتر علیه السالم امیرالمؤمنینمورد 

صلی  غمبری. عکس العمل پ «میاصال ما حاضر نبود م،یدیزد را نشن ریدر غد صلی اهلل علیه و آلهاکرم  غمبریکه پ یی ما حرفها»: ندیگرفتند که بگو

همه را  رفتند .«دیاوریآنها را ب دیبرو .برگردد دیرفته است با یهرکس» و فرمودند: ستادندیا صلی اهلل علیه و آله غمبریبود. پ  نیا هم اهلل علیه و آله
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را نگه داشتند، بعد دور نفر  هزار ۱۲۰من( محاصره کردند و بستند.  ریتمام منطقه را )به تعب صلی اهلل علیه و آله غمبریآوردند، برگرداندند. پ 

 . همه در جلسه حاضر بودند.«من حاضر نبودم»: دینگو ید که کستا دور منطقه را بستن

 

بعد آنها آن جمله  .کردند یم انیرا ب شانیا را گذاشتند که جمله به جمله یافراد متعدد صلی اهلل علیه و آله غمبریکه پ  دیدیرا شن نیا ،دوم

 را بشنوند. صلی اهلل علیه و آله غمبریکلمات پ  ،نفر هزار ۱۲۰ نیتا تمام اکردند  یرا دوباره تکرار م

 

فرمودند:  یم یهست که هر چند جمله ا ریدر عبارات خطبه غد ،حجت را بر همه تمام کنند  نکهیا یبرا صلی اهلل علیه و آله غمبریپ  ،سوم

«
 ک ی ریخطبه غد نیبنابرا گرفتند. ی. اعتراف هم م«بله»: ندیگو یم همه «؟دیخبر به شما رس  د؟یدیرا؟ شن نهایگفتم ا غت؟()َاالِهلِبلِ 

 و از همه بازخورد گرفته شده است. دندیبوده که همه شن یا یهم نبوده است. سخنران یخال یسخنران

 

 ریاز خطابه غد  ریمهم غد  امی( استخراج پب

اما  «افتاد؟ ری غد انیجر یبرا یچه اتفاق ان بودند و تا آن لحظه چه نگران جانش یبرا صلی الله علیه و آله غمبریپ»حل شد که  سؤال کی پس

ابالغ  تا به آن روز ابالغ نکرده بودند؟ و چرا    صلی اهلل علیه و آلهاکرم    غمبریرا پ  ی زیچه چ»بود که:    نیا  سؤالو آن    میکه ما دار  یمهم  سؤالاصل  

موضوع را در  نیا دخواستن یبلکه م ،دخواستند ابالغ نکنن ینم یه و آلهصلی اهلل عل غمبریهم معلوم شد. پ  سؤال نیا ییچرا «نکرده بودند؟

 ریدر روز غد صلی اهلل علیه و آلهاکرم  غمبریکه پ  یزیشده باشد. اما آن چ ایمح یدر سر کار باشد و قدرت کامل زیکنند. همه چ انیب نهیمد

چاپ شده،  ریاخ یه در سالهاک یریغد ی. خطبه هادیو مطالعه کن دیبردار د،یداشت یو دسترس دیرا اگر توانست ریابالغ کردند، خطبه غد

 شده است. یبخش بخش چاپ شده و قسمت بند

 یفقره شروع م نیاست. قسمت دوم با ا  متعال  یخدا  شیاست که حمد و سپاس و ستا  ینقل شده، قسمت  ریکه از خطبه غد  یاول  قسمت

 :شود

َِلُهَِعلََِِوِ» ر  ِِیُاق  الُعُبودِ ِیَنفس  ب 
 کنم. یاو اقرار م یبه عنوان بندگخداوند بر نفس خودم  یبرا یعنی .هیِ 

بوبِ َِوِ
الر  َاشَهُدَِلُهِب 

 .«من یاریو به صاحب اخت ی او به پروردگار یدهم برا ی. و شهادت مهیِ 

هِقدِاعلمن». دیدقت کن خوانم، یجمالت را من آرام آرام م نیاست. ا نیاز جمالت ا یکیفقره،  نیا در متعال به من ابالغ  یخدا. یالن 

 م کرد(.کرد )اعال
لَِِیَانِ  غِماِانزلِا 

نِلمُِاَبلِّ ِا  ِعلِِیِفِی  ِحق  غَتِرسالتهِی  َنِِلفماَِبل  ْصَمَهِ)مِ ِِیَتباَرکَِوَتعالَِِی،َِوَقْدَِضم  َنِاْلع 

(َِوُِهَواللهِاْلکافِ  اس   .ُمِیاْلکِرِیالن 

و خداوند تبارک و   رسالتش را انجام نداده ام  فهی، وظسانم( نازل کرده به مردم نر لسالمعلیه ا یعل درباره چه )که اعالم فرموده که اگر آن  چرا

 «.شنده استکرده و البته که او بسنده و بخ نیتضم می[ مردم را براآزاراز ] تیامن یتعال

 :ندیگو  یم انشیا ند؛ یبفرماالسالم  هیعل یامام عل درباره  یزیچ دیبا صلی الله علیه و آله امبریکه پ میگفت ما»

لَِِِیَفَأْوح ِالبِ :ِ)ِِیإ  حْسم  ِالر  ْحمان 
ِ،یلهِالر  ِِایِم 

َ
ُسوُلِیأ لََِِهاالر  َلِإ  ْنز 

ُ
ْغِماِأ کِِِکیَبلِّ ْنَِربِّ َعلِ ِِیفِ ِِیْعنیِِیَعلِ ِیِفِ–م  ِل  َلَفه  ِِیاْلخ 

ب
َ
ِأ ٍبِیْبن  ْنِِ–طال  ماَِتْفَعْلَِِلْمَِِِوإ  ْغَتِِفَ ساَلَتهَُِِبل  ُمکیَِواللهِر  َنِالنِ ِْعص  (م   «اس 

 علیه السالم  یپروردگارت درباره عل یفرستاده ما! آن چه از سو   ی. ابه نام خداوند همه مهِر مهرورز»اد:  ام فرست  یوح  نیآنگاه خداوند چن  پس

 «.دارد یم مردمان نگاه  بیو او تو را از آس  ینرسانده ا را به انجام یوگرنه رسالت خداوند  .بر مردم ابالغ کن ،ود آمدهو خالفت او بر تو فر 
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ِ اس  َرالن  ْرُتِفَِمعاش  ِیَتْبلِِی،ِماَِقص  ْنَزَلِاللهَِتعالِغ 
َ
لَِِیماِأ بَِِِ،یإ 

ُ
َناِأ

َ
ِاْلُِْنِیَوِأ ه  ِیَلکْمَِسَبَبِهذ  َِجْبرئه  ن  لََِِلِی:ِإ  ِِیَهَبَطِإ  رارا  م 

ِ َِربِ ِیْأُمُرنیَثلثا  لم  ِالس  لُمَِِوِِ–ِِیَعن  ْنِِ–ُِهوالس 
َ
ُقوَمِِأ

َ
ِِِیِفِأ ُأْعلِ هَذاِاْلَمْشَهد 

َ
بَِِْمِِف

َ
ِأ َِعلِ َِضِیکل  ن 

َ
ْسَوَد:ِأ

َ
بِِیَوأ

َ
ٍبِِِیْبَنِأ طال 

خ
َ
تِی)َِعلِیَفتیَوَِخلِیِیَوَِوص ِِیأ م 

ُ
ْنَِبْعدِِیأ ماُمِم  ذِِی(َِواْْل  نِ ِِی،ِال  ُهِم 

ْنُِموسِِیَمَحل  ِهاُروَنِم 
ُهِالَنبِ ِِیَمَحل 

ن 
َ
ِأ ال  ِِیَبْعِدِیإ 

ِِکْمِیَوُهَوَِولِ  ه   .َبْعَداللهَِوَِرُسول 

سه  لیکنم: همانا جبرئ یم انیرا ب هیسبب نزول آ تانینکرده ام و حال برا ین کوتاهآ غی، در تبل! آنچه بر من فرود آمدهمردمان هان

و  دیو به هر سف زمیمکان به پا خ نیآورد که در ا یفرمان – است سالم او تنها که –، پروردگارم سالم یمد از سومرتبه بر من فرود آ

او نسبت به من  گاهی. جاامّت و امام پس از من بوده انین در مم نیو جانش ی، وصبرادر، علیه السالم طالبیبن اب یکنم که علاعالم  یاهیس

که  یو مهم دیجد کرده بودند و نکته انیقبال ب صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریرا پ  نهایتمام ا) است، علیه السالم یسان هارون نسبت به موسب

پس از خدا  ارتانیاحب اخت(، صعلیه السالم یاو )عل پس از من نخواهد بود یامبریپ  کنیل (:نکرده بود انیقبال ب اهلل علیه و آله و سلم صلی امبریپ 

 و رسول است. 

  ن آ الله علیه و آله و سلم صلی امبر یپ یابالغ شده بوده ول صلی الله علیه و آله و سلم امبریکه قبال به پ ستیا هیآدرباره  رایز .مهم است اریجمله بس نیا»

 «:نستیا هیاست. ان آ تیول  آیهروز ابالغ  ری نکرده بوده و روز غد غیرا تبل

ْنَزَلِاللهَِتباَرکَِوَِتعالَِوَقْدِ
َ
ذالِ ِیَعلَِِِیأ ِ)هِ ِهِ یکِآب  ه  ْنِکتاب  ماَِولِ یم 

ن  ذِکُمِی(:ِ)إ  ذَِنِیاللهَِوَِرُسوُلُهَِوال  ُِموَنِیِقیَِنِیآَمُنواال 
لَهِ کاَهَِوُِهْمِراکُعوَنِِِْؤتوَنِیَوِِِالص  بِِی(ِ،َِوَِعلِ الز 

َ
ذِِیْبُنِأ ٍبِال  لَهَِوِآتَِِِیطال  قاَمِالص 

َ
کاَهَِوُهَوِراکٌعِِِِِیأ ُِِِِداللهیِریالز  َوَجل  َعز 

ِحاٍل.َِوَسَأْلُتَِجِِیف ْنَِِلِیْبَرئکلِّ
َ
لَم(َِعْنَِتْبلِِیلِ ِیْسَتْعفِ یأ ِی)الس  لِغ  ِکْمِیذال کِإ 

هستند که نماز به پا   یانیمانیاو و ا امبر یو سرپرست شما، خدا و پ اری، صاحب اختیهمانا ول»بر من نازل فرموده که :  یا هیپروردگارم آ و

 وسته یته و پ نماز به پا داشته و در رکوع زکات پرداخ علیه السالم طالبیبن اب یعل نهیو هر آ «.پردازند ی دارند و در حال رکوع زکات م یم

 .دیمعاف فرما تیمأمور نیخواستم که از خداوند سالم اجازه کند و مرا از ا لیمن از جبرئ. و استخداخواه 

 بود. تیوال هیآ ،ودنشده ب غیتبل ینازل شده بود ول ریکه تا روز غد یا هیکه آ میدیفهم نجایا تا

 صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریو بعد پ  دیا بخشدر نماز انگشترش رالسالم  هیعل نیرالمونینقل شده از اهل تسنن امده که ام ین نزولهاأ ش در

صلی اهلل علیه و  امبریو پ  را کردند نکاریاالسالم  هیعل یبله عل :ندیگو یو مردم م دیامروز در نماز انگشترش را بخش یکس ایآ :دندیآمدند و پرس

 من است. نیجانش علیه السالم یکه عل ندیگو یردم مبه م آله

 را خوانده باشد. هیآ صلی اهلل علیه و آله امبریکه پ  امدهیجا ن چیه اهل تسنن انیب در

من  گفتند که    ،را خواندند  تیوال  هیهر جا آ  صلی اهلل علیه و آله  امبریاست که پ   نگونهیاست و آمده ا  انیعیما ش  یکه برا  ییدر نقل قول ها  واما

 مواله. یکنت مواله فهذا عل

 نمونه:  عنوان به

در رکوع نماز نافله .  علیهِالسلمِِامیرالمؤمنینصلواتِتتوعِِِِیراکعِفِِطالبِسائلِوِهِوِِیبنِابِِیقفلِعلوِِِِقولی: دیگو  یم  عمار

 .دیحضرت انگشتر را به سائل بخش ونزعِخاتمهِفعتاِالسائلآمد.  یسائل ،بودند

 

 مدند و فرمودند:آ صلی اهلل علیه و آله امبری، پ رسولِاللهِوِاعلمهِبذالکِفعتا
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َماَِولِ »ِ:ةی ل هذه ا یالنب فنزل
ن  إ 

ُِِکُمِیِ  ذ 
ُهَِوَرُسوُلُهَِوال  َِِنِیالل  ذ 

َلَهَِوُِِموَنِیقِ یَُِِنِیآَمُنوْاِال  ُعوَن«ِْؤُتوَنِیُِالص  َکاَهَِوُهْمَِراک 
)مائده،  الز 

۵۵) 

ِِْنُتَِمْوالُهِکَُِِمْنِ» ما خواندند و فرمودند: یرا برا هیآ نیا صلی اهلل علیه و آله امبریثم قال پ  نایرسول اهلل عل فقرئها ُهم  لل 
َ
َِمْوالُه.ِأ ی  هذاَِعل 

َ
،ِف

َِمْنِعاداُهِ َِمْنِواالُه،َِوِعاد  ِِ«…ِوال 
 بوده است. ریغد مردم در قصه یبرا تیوال هیابالغ آ انیجر نیاست. ا ریواضح است که داستان مربوط به غد نگونهیا

 نیکه منافق دانستم یآمده که چون من م ریغدخطبه  در ادامه ند؟یغ بفرماکه تا ان روز ابال خواستند ینم صلی اهلل علیه و آله امبریپ  چرا

فقط منتظر مکان   .را ابالغ کنند  امینخواسته باشند که پ   صلی اهلل علیه و آله  امبریکه پ   ستین  نگونهیا  ،دارند و خواستم بعدا ابالغ کنم  یبرنامه ا

 و زمان مناسب بودند.

 ن روز گفته نشده بوده؟آبه است که تا  یزیچه چ تیوال هیآ مفاد

تا  دیبا اشاره شده که یبه چه نکته ا تیوال هیمردم ابالغ شد، اما مگر در آ یبرا ریدر غد .نازل شده بود تیوال هیآ: میدیفهم نجایتا ا *

 هیمفاد آ شد؟ یت تمام نمرسال ،کرد ینم غیرا تبل آن صلی اهلل علیه و آله امبریو چرا اگر پ  شد؟ ین روز گفته مآو  شد ین روز گفته نمآ

 ست؟ یچ

َما هیآ لیدر ذ حیو به سند صحالسالم  هیعلاست از امام صادق  یثیحد یکتاب کاف در ُِِکُمِیِ َولِ ِ»إن  ذ 
ُهَِوَرُسوُلُهَِوال  َِِنِیالل  ذ 

َِِنِیآَمُنوْاِال 
َلَهَِوُِِموَنِیقِ یُِ ُعوَن«ِْؤُتوَنِیُِالص  َکاَهَِوُهْمَِراک  احقِِِِیبکمِاِیاوِلِیعنیانماِِقال»ِ:دهند یم حیتوض نگونهیا را هیآ نیکه امام ا الز 

ِ«کمِوِبهِاموالکمِمنِانفسهمبکمِوِبهِاموِر
از خودتان و بر شما حق دارند و به همه  ندبه شما هست یاول ،دهند یو در رکوع زکات م خوانند یز مکه نما یانمؤمنرسول و  خدا،

 و اموالتان حق دارند. تانیامرها

 . امهیالق ومی یالالسالم  هیعل ةو اولده الئم یعل: یعنیامنوا  نیالذ

 ارمانیرا در اخت ییزهایچ عایو تشر نایو افراد خاص به خودمان مشخص شده است. ما تکو صلی اهلل علیه و آله امبریخدا و پ  تیاولو تیروا در

باال  میتوان ی. مثال دست خود را ممی آن را تکان ده میتوان یما قرار داده است و ما م اریبدنمان را در اخت یاعضا نای. مثال خدا تکومیدار

. او مینیهمسر برگز میتوان ی. ممیبخور  ،ماست یرا که جلو یآب وانیل میتوان یمثال م .داده است ییاخدا به ما اجازه ه عای. و تشرمیاوریب

 اریهستند. مثال من بس  یاول  نهایامنوا بر ما در ا  نیو الذ  و آله  صلی اهلل علیه  امبریآمده است که خدا و پ   تیوال  هیآ  در  حال.    …و    میرا طالق ده

 امبری. پ یاز تشنگ رمیم یم ،آب را نخور. من اگر آب نخورم دیبگو تواند یم صلی اهلل علیه و آله امبریپ  یآب بخورم ول خواهم یتشنه ام و م

من حق دارم همسرم را طالق بدهم و  نکهیتر ا بیعج آب را بخورد وبده به برادرت  .تو آب نخور :ندیبفرما توانند یم صلی اهلل علیه و آله

بلکه عصمت  .ستیبودن ن یدل بخواه یبه معنا نیا .دیلبته اشتباه نکنا بدهند. طالق  مراحق دارند همسر  صلی اهلل علیه و آله امبراکرمیپ 

 قبال در صلی اهلل علیه و آلهاکرم  امبریپ  یموضوع برا نیاست. ا بر انفس تیاولوقصه  ،قصه نیخودش هست. ا یجا سر صلی اهلل علیه و آله امبریپ 

صلی   امبریمقام که مال خدا و پ   نیمردم ا  یبود: ا  نیا  ،اتفاق افتاد  ریکه در غد  یزیچ(.  …  مبانفسک  یاول ستال)  شده بود  انیاحزاب ب  سوره

 است . شانیو فرزندان ا علیه السالم طالبیابن اب یمقام مال عل نیبه بعد ا نیکه از ا دیبدان ،بوده اهلل علیه و آله

 سؤالفرمودند و  انیرا ب ریغد آن عبارت مشهور صلی اهلل علیه و آله امبریپ  ریز غددر رو و ابالغ نشده بود ریبود که تا روز غد ینکته ا نیا

 نیتا ا .دیدار تیولوما ا شما بر .صلی اهلل علیه و آله اهلل رسول ایچرا  :ندارم؟ همه گفتند تیلوومن برشما ا ایآ !مردم ی( ا... لناسا هایاکردند )

ته بودند و سنش شانیکه کنار دست ا علیه السالم امیرالمؤمنیناشاره کردند به  صلی اهلل علیه و آله امبریپ  ،دندیرا فرمودند و جواب مردم را شن

سوره احزاب  مطرح کردم که در النکه ا یتیوال نیهم.  …ِِومنِکنتِموالهِرا باال بردند و فرمودند  علیه السالم یعل امیرالمؤمنیندست 
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 دیبه آن اعتراف کن  دیشما با  است و همه  علیه السالم  امیرالمؤمنین  یمقام برا  نیاهمه مسلمانان، آن را قبول دارند.  به آن اشاره شده است و  

 . (… الست)

 و مهم:  فینکته ظر  چند

 :میبده حیتوض دیرا با یکار هزیبحث معلوم شد و فقط دو سه تا ر یاصل نکته

بلکه  ؛نکردند  انیب  علیه السالم  امیرالمؤمنین  یمقام را فقط برا  نیا،  صلی اهلل علیه و آله  امبریاست که پ   نیا  ،هست ریغد  یدوم که در ماجرا  نکته

صحبت  فیشرال رجهف یعجل اهلل تعال درمورد امام عصر یامام ما را دارد و در بخش ۱۲اسم  ،ریغدخطبه  .نفر هست ۱۲ یمقام برا نیفرمودند ا

 یکه من معترفم و معتقدم که اتفاق یزیچ و میداشته باش دیاست که من و شما با یو اعتقادنکته مهم دارد و آن باور  کی ریکردند. غد

به  نید و حاضریبگو امتیروز ق به فرزندانش تا دیپدر با، صلی اهلل علیه و آله و سلماکرم  امبریپ  ریکه به تعب یزیافتاده و آن چ ریغد که در

است بر ما از انفس خودمان، از  یکه اول میدار یما کس نکهیا دنیفهم است نیهم .تاس نیا ،ابالغ کنند دیکه با یزیبرسانند، چ نیبیغا

 .خداست تیمورد رضا ،دهد یانجام م یهرکار .کند یهوا و هوس کار نم یماست. از رودارد و همه کاره  تیخودمان بر خودمان اولو

نکته است که امروز من و  نیا دنیفهم ،ریغد قصه دنی. فهمداده است شانیمتعال به ا یکه خدا است یتیوال نیع  ،کند یم جراهرچه ا

 .مقام را دارند نیهم علیه السالم عصر امام نیکه ا میدار یشما امام عصر

 دهیحد رس  نیبه ا  ،کنم  یتالش م  ریغد  یمن که دارم برااست که    نیا  ،میتوجه کن  دیکه با  یزیچ  کی  ی( ولمیندار  یاخالق  حتی)قصد نص

انجام  مثال بهتر است که شما فالن کار را نکهیبا زبان ا) ندیفرما یرا به من م یزیامام چ یوقت م،شو یبا امام مواجهه م یام که وقت

 میدر مقابل خواسته امام برا یمصلحت چیارم و هبگذ راکنار زیام که حرف امام را گوش کنم و همه چ دهیحد رس نیاواقعا به  ایآ، (دیبده

 .از همه اش بگذرم  ،بکنم  تیحد نفسه، الزم است که همه اش را تبع  یدارد و ف  تین اهمم  یبرا  یکه در زندگ  ییزهایمهم نباشد؟ تمام چ

 ی زیاست. آن چ  نیا  م،یبفهم  دیبا  ریکه من و شما در غد  یزیچ  از من خواستند.  یزیچ  کیامام    چون  .رد بشوم، همه آنها را فراموش کنم

مقام خاص  نی. استین علیه السالم امیرالمؤمنینبفهمانند، فقط امامت  امهیالق ومی یو پدران به فرزندانشان ال میبکن غیتبل دیکه با

من و شما ابالغ  دیبا را نیا نفر بعد هم هست. ۱۱ ی، براعلیه السالم امیرالمؤمنین بعد از  یامقام بر نیاست که ا علیه السالم امیرالمؤمنین

و اطاعت  مییچشم بگو دیبا ،. هر چه امام فرمودمیدر مقابل امام قرار ده دیرا با زمانیکه همه چ میمن و شما بفهم دیرا با نیا .میکن

 .میکن

. نقل به دارد یدرآمد خوب یلیخ یآمد. عرض کرد: که شتردار  علیه السالمخدمت حضرت صادق  یهست. شخص ییبایز یلیخ ثیحد

کار   نیدستور بدهند که ا  شانیخواهند به ا  یمدارد؟ حضرت ن  یادیزحمت ز  یشتردار  یدان  یکنم. حضرت فرمودند: نم  یمضمون دارم م

نقل   و  یباربر  یرا برا  شیار سود کرده بود. شترهادو ب  یکیرا فرستاده بود و    شی. شترهامیخر  یرا نکن. گفت: آقا ما زحمتش را به جان م

، همه تلف شدند. هر علیه السالمدق بعد از حرف امام صا ابان،یدفعه طوفان شن شد، تمام شترهاش در ب کیفرستاد.  یم نهایو ا و انتقال

 شد. حضرت فرمودند: بهت نگفتم؟ ینجوریآمد. ناالن بود. عرض کرد آقا ا  علیه السالمبه باد داد. خدمت حضرت صادق  ،چه داشت

ذِِحَذرِ یَِ»َفال َِانُِتصِفوَنِخالِ یَُِِنِیال  ه  تَنٌهَِاوَِبُهمیَعنَِامر   (ر ه نوسور ۶۳ هی)آ ٌم«یَعذاٌبَِالَِبُهمیصیُِف 

. نسبت به امام مینکته را متوجه باش نیا دی. بامیرا بفهم نیا دیکنند. من و شما امروز با یمقدار اشاره م نیامر نکردند، اما دارند هم امام

که  یآن کس  یعنیخدا،    یّقصه که ول نیا  دنیفهماست.    نیا  ،میدرک کن  ریاز غد  دیکه با  یمای. پ میبرس یآمادگ  نیبه ا  دیعصر خودمان با

علیه  امیرالمؤمنین ریاست. از روز غد علیه السالمعصر، امام عصر  نیدر ا میکن تیتبع دیبا دیچه بگوبه ما نسبت به خودمان و هر است یاول

 . استمرار دارد امهیالق ومی یال ریمس نیبوده و ا السالم
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 ی از غدیر ناگفته های 

منِکنتِموالهِ»فرمودند:  نکهیاست. حضرت بعد از ا  ریاز خطبه غد هجمل کی حیبدهم، در توض حیخواهم توض یآخر هم که م نکته
اللهمِوالِمنِواالهِوِعادِمنِعاداهِوِاحبِمنِاحبهِوِابغضِمنِابغضهِوِانصرِمنِنصرهِِ»، بعد فرمودند: «موالهِِِیفهذاِعل

 می. ما معتقدمیکن یتباه معنا ماش یجمله به ذهن همه ما بماند. گاه نیا نکهیا یبرا  استنکته  کی. فقط تذکر «نِخذلهوِاخذلِم

 یبه جمله بعد م  یهست که عرض کردم. بعد وقت  یتیوال  نیهم  یو به معنا  ستیدوست ن  یبه معن  «موالهِِِیمنِکنتِموالهِفهذاِعل»

 علیه السالم  یکه عل  یهر کس  ،دوست بدار  ایاخد»  یعنیچه؟    یعنی.  «اللهمِوالِمنِوااله»  مییوگ  ی. ممی کن  یفراموش م  نکهیمثل ا  م،یرس

 یعنی «اللهمِوالِمنِوااله». دی. دقت کنستیخوب ن نی. امیعوض کرد را «یول»کلمه  یخودمان معنا «ت داشته است؟!را دوس 

ِ  ،«رندیپذ  یا مر   علیه السالم  امیرالمؤمنین  تیکه ول   یخودت قرار بده، آن کسان  یو سرپرست  تیتحت ول   ایخدا» ن  ِِِِاءَِیَاولِِ»َاالِا 
ٌ

ِالَِخوف الله 
میَعلَِ  (.ونسیسوره  ۶۳ هی)آ «حَزُنوَنِیََِوِالُِهمِِه 

. نه فکر االن و غصه االنت را «حزنونی و ل هم  همیل خوف عل» اثر را دارد: نیا .یشو یاهلل م اءیجزو اول ،یریقرار بگ خدا یسرپرست تحت

  تیه ول ک یخود قرار بده آن کس یو سرپرست تیتحت ول  ایخدا». «اللهمِوالِمنِوااله». رتت راو آخ ندهیو نه غصه آ یخور یم

. ستین ی. عداوت فقط دشمندیاست. اشتباه نکن نیهم شیهم معنا نی. ا«وِعادِمنِعاداه». جمله دوم: «ردیپذ یم را المؤمنینامیر 

و  تیول  یعنیعداوت دارد،  یکه با عل یکن، آن کس خودت خارج یتو سرپرس تیو از ول »است.  تیوال رشیبا عدم پذ یعداوت دشمن

. «وِابغضِمنِابغضه».  «را دوست دارد  علیه السالم  یکه عل یو دوست بدار آن کس».  «احبهوِاحبِمنِِ».  «است  فتهر یاو را نپذ  یسرپرست
ده، تو او  ر نک یاریرا  علیه السالم یآن که عل». «وِاخذلِمنِخذلهِوانصرِمنِنصره». «را دشمن دارد علیه السالم یو دشمن بدار آنکه عل»

 «اش کن. یار یکرده، تو هم  یاریرا   علیه السالم یکه عل آننکن.  یاریرا 

است و  ریغد ثیاست که فهم مهم حد نی)که گمانم ا را که عرض کردم یمطالب نیاهلل اخواهم عرض کنم. ان شاء یه را مجمل نیآخر

 یجزو کسان میکن یو سع میکار کن م،یآن فکر کن یرو .میاموزیب اتفاق افتاده است( به دقت ریاست که در قصه غد یکارِ مهم دنِیفهم

 «ابالغ کنند امهیالق ومی یرا ال ریغد امیپ» که فرمودند: صلی اهلل علیه و آلهاکرم  غمبریکه به دستور پ  میباش

 فیفرجه الشر یجل اهلل تعالعامام عصر  ژهیبه و نیطاهر اءیبه اولخدمت و اطاعت نسبت  قیکه توف میخواه ی. از خدا ممیباش نگونهیما هم ا

 .ندیما بفرما بیرا نص

 

ِوِرحمهِاللهِکمیعلِوالسلِم


