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 بِسمِ اهللِ الرَّحمنِ الرَّحیم
ا بَقیۀِ اهلل فِی  الحَمدُهلل رَبِّ العالَمین وَ الصَّالۀُ وَ السَّالمُ عَلی خَیرِ خَلِقه وَ اَشرَفِ وَلیته مُحَمَّدٍ وَ آله الطّاهِرین. السِیَم

 االَوَّلینَ وَ األخِرین.االَرَضین وَ لَعنتُ اهلل عَلی اَعدائِهِم اَجمَعین مِنَ 

 
 غْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ.قالَ اهللُ عَزَّ وَ جَلَّ: یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّ

 
 علیه السالمامام    و به واسطه  علیه السالممعارف دینی است. از طریق امام    محور همه  و السالمعلیهم الصالۀ  امامت و والیت امیرالمؤمنین و اهل بیت  

معارف  گیریم. همه حتی آداب و اخالق و سنن را یاد میو احکام حالل و حرام و معرفت به نبی و رسول ق قرآن و معاد و حقای مبداء و

که البته با دلیل و برهان است. ما در مباحثمان اساسًا های خودم بیان کردم  بنده در بحث  دینی ما بستگی دارد به امامت و این موضوع را  

حکم عقل   به  ه و پس از آنداریم رجوع کردصلی اهلل علیه و آله و سلم  کنیم، بعد به احادیثی که از پیغمبر اکرم    اول به قرآن مجید استدالل می

 رسانیم.   و نقالً به اثبات میرا عقالً  علیه السالمکنیم. بنابراین والیت امیرالمؤمنین  استدالل می

معارف دین است و به همین جهت است که از روز اول به امامت اهمیت داده شده و همچنان هم باید اهمیت  پس امامت محور همه 

هم اینطور   ها گرفته شده و تحقیقاً  گرفته شود، در حقیقت دین از آن  علیه السالممنین  مت امیرالمؤبماند. اگر از امتی امابدهیم تا دین باقی  

نازل شده، آن قرآن و شریعتی  صلوات اهلل علیهکه بر پیغمبر اکرم آن دینی  ،نباشد علیه السالممنین ؤاست. اگر در بین مردمی امامت امیرالم 

کنیم  . وقتی به آیات و روایات استدالل میدر واقع تحقق پیدا نکرده است ،دندموظف به ابالغ آن بو سلمصلی اهلل علیه و آله و که پیغمبر اکرم 

، روز سرنوشت سازی برای اسالم و بینیم مساله غدیر خم در راس استدالالت ما قرار می گیرد. روز غدیر می ،عقلیه می رسیم و به ادلّه

ه در هر دینی و در هر امت و ملتی ایام سرنوشت سازی وجود دارد. روز غدیر خم روزی دانید ک . شما میمسلمین است تا روز قیامت

متعال در باید ببینیم که خداوند  ،است که سرنوشت اسالم و مسلمین مشخص شد تا روز قیامت. اگر بخواهیم عظمت این روز را بفهمیم 

ائمه اطهار چه فرموده اند و چه کرده اند؟ و بزرگان ما در طول تاریخ در خصوص روز غدیر و ، پیغمبر اکرم خصوص غدیر خم چه فرموده

همیشه ببینید   ،چه کرده اند؟ و از آن طرف ببینیم مخالفین در خصوص روز غدیر خم چه کرده اند؟ اگر خواستید عظمت روزی را بدانید

و تحلیل کنید. همچنان که نسبت به اشخاص هم همینطور است. در تاریخ گویند و بعد آن را تجزیه    طرفداران و مخالفین آن روز چه می

گذار بودند که باید آن اشخاص به اندازه ای اثرتحوّل ایجاد کرده اند. تشیّع ما کسانی را داریم که این افراد در مذهب و جامعه اسالمی 

ابن تیمیه که از بزرگان  خواجه نصیر الدین طوسی چه کرده که ها چه گفته اند و مخالفین چه گفته اند؟ ببینید طرفدارانشان درباره آن

طور به خواجه  درباره خواجه نصیر الدین طوسی آن گونه می گوید؟! چه شده که ابن تیمیه این ،و امام وهابیت و نواصب استوهابیت 

ید که نسبت به آن کتاب چه کم لطفی ، می بینی از کتبی که ما در اختیار داریمچنین بعضکند؟ و هم نصیر الدین طوسی جسارت می

 ! فانه از طرف خودمان نیز همین طورهایی پیدا می شود و حتی متاس

 ! اتفاقی افتادهباید تجزیه و تحلیل کنید که چه 

 از جُهّال خودمان تضعیف می کنند؟ و االنوار را مخالفین چرا کتاب بحار 

مگر مرحوم  زی می کنند که حتی مخالفین هم جسارت هایی به ایشان دارند.ان درازب ،چرا بعضی از جُهّال نسبت به عالمه مجلسی

 کردند؟  مجلسی چه

چنین   تجزیه و تحلیل کنیم، ببینیم این افراد و یا این روزها در عالم تشیع چه تاثیری داشتند که مخالفین شیعه اینما باید این موارد را  

 ؟ دبرخورد می کنننسبت به این افراد و یا این ایام 

و روز عاشورا چه کرده که هنوز که هنوز است مخالفین به انواع و اقسام حرف ها سعی می کنند که این  سالمعلیه ال شهادت سیدالشهدا

 ؟ کمرنگ شود، چه شده علیه السالممنین ؤکم واقعه عاشورا بین اهل والیت امیرالمکم واقعه را از شیعیان بگیرند تا 

 ؟ شود؟ چرا میعاشورا مبارزه عاشورا چه تاثیری گذاشته که این چنین با 



 

 2صفحه 

 

 153 کارگاه شماره

 دومقسمت  - جلسه اول - مهندسی تبلیغ غدیر

 

، اوند متعال به روز غدیر خم داشته؟ از اهتمامی که خددقت کنیم. روز غدیر خم چه روزی است بیشتر ها اموری است که ما باید این

تا به  سالمال معلیه و ائمه اطهار علیه السالممنین ؤو خود امیرالم سالم اهلل علیهاطاهره حضرت صدیقه و صلی اهلل علیه و آله اهتمامی که پیغمبر اکرم 

کوشش هایی را که مخالفان آن طرف کارهایی که دیگران کردند تا  . ازکه غدیر خم روز سرنوشت سازی است فهمیم امروز داشتند، می

شویم  متوجه می ،وقتی این طرف و آن طرف را بسنجیم نقش بر آب کنند.برای به دست فراموشی سپردن روز غدیر خم به خرج دادند، 

 غدیر خم روز بسیار عظیمی در اسالم است.که روز 

، پس حدیث غدیر را باید مباحث امامت است روز غدیر خم از ایام مهم  .این مطالب را باید همه ما بدانیم و این مباحث را رسیدگی کنیم 

. اید در خدمت امامت باشندها ب ، همه اینه خوبی بفهمیم. در هر مقامی که باشیم، مرجعیت، روحانیت، حوزه های علمیه، فقه و اصولب

 فرماید: مالحظه کنید که قرآن چه می

 » یا ایها الرَسول بَلِّغ ما اُنزِلَ الِیكَ مِن رَّبِّك« 

 

»ِان  . بپذیرند یا نپذیرند ؛وظیفه تو ابالغ است !یا اَیُّهاَ الرَّسوُل بَلِّغ؟ یا اَیهُّا النَّبِیفرمود ؟ کلمه رسول، چرا نیا اَیهُّا الرَّسُولاوال چرا 

ِمَن ، نفرمود ِمنَ اهلل، نفرمود: مِن رَّبِّكامامت و والیت نازل شده، له أ شود قبال مس معلوم می «عَلیكَ اِلَّا البَالغُ مَا انُزِلَ اِلَیكَ 

، تمام الفاظ آن کنیم  هایم گفته ام که وقتی آیه ای را عنوان می! بنده همیشه در بحث  مِن رَّبِّك، فرمود:  ِمنَ الرَّحیم، نفرمود:  الرّحمَن

، وَ اِن لَم تَفعَل؟  مِن رَّبِكو مراد از آن آیه مدخلیّت دارند. چرا    تمام آن الفاظ در معنا  .حروفش را باید تک تک رسیدگی کنیمآیه حتی  

؟ وَاهللُ یَعِصمُكَ مِنَ النّاسا . چر وَاهللُ یَعصِمُكَ مِنَ النّاسآن طرف  . ازفَما بَلَّغتَ رِسالَتَه؟ چرا وَ اِن لَم تَفعَل: چه شد که فرمود

 . تمام وقت ما را امروز خواهد گرفت؟ همین یک آیه چه شده

 از روز اول فرمودند:  صلی اهلل علیه و آلهپیغمبر 

 »لَیسَ لِامرِ بِیَدی  بَلِ االَمرُ بِیَدِ اهلل یوعدُ حیثُ یشاء« 

 
که ما حاضریم از شما حمایت و دفاع کنیم به شرط این :سای قبایل گفتندوقتی که بعضی از رؤ ؟ آننیست. این را کی فرمودنددست من 

 ،چه خواهد شد هر ، بعد از منلَیسَ لِامرِ بِیَدیفرمودند:  صلی اهلل علیه و آلهدر این شرایط سخت پیامبر  ریاست بعد از شما مال ما باشد!

ا چه برسد به ت کرم برای نصب امام بعد از خودشان، تعیین کننده نیستندحتی پیامبر ا .. پیغمبر اکرم مبلغ انداستآن کار به دست خد

 صلوات اهلل علیه ، پیامبر اکرمرفتند چون به این شرط آمده بودندها پی کارشان  . پس آنلَیسَ لِامرِ بِیَدیسایر مردم؟ پیغمبر مبلّغ اند، 

اما برای همین  نگذاشتند صلوات اهلل علیه عد آمدند و تظاهر به اسالم کردند. شرطی هم با پیامبربها رفتند. لکن عده ای  نپذیرفتند و آن

 . سختی حضور نداشتنددر  در مواقع    .بینید که در تمام جنگ ها فرار کردند  لذا می  وعد از ایشان ریاست را تصاحب کنند  هدف آمدند که ب

ولکن قرآن چه . دانستند می صلی اهلل علیه و آله و سلم. این را پیامبر اکرم شه کشیده بودند و برنامه این بودنق .رفتند در مشکالت کنار می

ها در همان غدیر   ، آنوقتی جریان غدیر خم به اتمام رسید  .همین طور شد  هم  عمالً  .نگران نباش  .»وَاللَّهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ«  گفت؟

تا معاهده بوده که این معاهده دوم را در غدیر خم به امضاء  ابع دوو طبق بعضی از منمعاهده را نوشتند و امضاء کردند  خم بود که

ن خداوند متعال نسبت به غدیر خم اهتمام دارد چنی عظمت روز غدیر را می رساند که ایناین »وَاللَّهُ یَعْصِمُكَ مِنَ الَنّاسِ«  .رساندند

 و پس از این که خطبه تمام شد، بیعت هم گرفته شد.  

 

 أَکْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَكُمُ اإلِسْالَمَ دِینا«»الْیَوْمَ 

 

رضی خداوند متعال که در زمان حضرت دین م داریماهلل تعالی  لعجباره امام زمان را با آن آیه ای که دروَ رَضِیتُ لَكُمُ اإلِسْالَمَ دِینا« » این

  علیه السالم است که والیت امیر المؤمنین  علیه السالم، خواهید دید که در زمان امام زمان تا آیه را کنار هم بگذارید ن دوای .پیاده خواهد شد
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سراسر عالم را خواهد گرفت و پیاده خواهد شد. این اجمال آیه مبارکه و اهتمام خداوند متعال به روز غدیر است. خود پیغمبر اکرم چه 

ن قریش و بنی هاشم در آن جلسه به بزرگا »وَأَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ الْأَقْرَبِینَ« ،از روز اول که آیه نازل شد صلوات اهلل علیهکردند؟ پیغمبر اکرم 

 ، بود« الْأَقْرَبِینَ»وَأَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ  آن روز که روز .»قَد أَمَرَكَ أَنْ تَسْمَعَ الِبْنِكَ وَ تُطِیعَ« :رو کردند که علیه السالم طالبو به حضرت ابو

بود که عده ای در ظاهر از آن روز  .السالم معلیهاکرم و امامت امیرالمؤمنین رسالت پیغمبر توحید، نبوت و  :در آن جا اعالم شدسه مطلب 

را  علیه السالم ؤمنینالمبتی و در هر فرصتی به هر بهانه ای امامت امیردر هر مناس صلوات اهلل علیهکردند و همچنان پیغمبر اکرم  روبه اسالم 

صلوات ز غدیر خم پیغمبر اکرم . در رو»بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْكَ«حاال  »یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ« ابالغ می کردند تا رسید به آخر عمر شریفشان

 گویم ضبط کنید.   حدیث غدیر را اینگونه که من میصل روز غدیر خم چه بود؟ خود متن ماح چه کردند؟ اهلل علیه

 المؤُمِنینَ مِن اَنُفسِهِم قالوا بَلی قال َفمَن کُنتُ مَوالهُ فَهذَا عَلِّیٌ مَوالهُ« »اَلَستُ اوُلی بِ

 .  اللّهُمَّ وَالِ مَن واَالهُ :بعد هم دعا کردند

 .جمله فاء تفریع است به قول ما طلبه ها در وسط این دو ،دو جمله است .حدیث غدیر را این چنین ضبط کنید

»النَّبِیُّ أَوْلَی   :مده استدرباره مطلبی که در قرآن آ صلوات اهلل علیه غمبر اکرمگرفتن پیاقرار  »اَلَستُ اَولی بِالمؤُمِنینَ مِن اَنُفسِهِم« 

 . »قال فَمَن کُنتُ مَوالهُ فَهَذا  عَلِّیٌ مَواله«. »قالوا بلی«اقرار کردند: بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنُفسِهِمْ« 

»مَن کُنتُ مَوالهُ فَهذَا عَلِیٌّ    :مکرر فرمودند ر مدینه منورهدر طول تاریخشان د صلوات اهلل علیهپیغمبر اکرم نه که دارید یا دانم خبر  نمی

را نیز برادر خود  علیه السالم منینؤامیرالم ،اصحاب را دو به دو برادر همدیگر کردند صلوات اهلل علیه در روز مُواخات که پیغمبر اکرم. مَولَاهُ«

»اَلَستُ اَولی بِالمُؤمِنینَ مِن اَنُفسِهِم قاَلوا بَلی دارد  اما در روز غدیر خم  .  یٌّ مَوالهُ«»َمن کُنتُ مَوالهُ فَهذا عَلِ  :اعالم کرده و فرمودند

 قال فَمَن کُنتُ مَوالهُ«  

 :ایام این است بین روز غدیر و سایر تفاوت

 می بوده.اعالم عمو صلوات اهلل علیهبعد از پیغمبر اکرم  علیه السالم امامت و والیت و ریاست امیرالمؤمنین اعالم اوال

 . فته شده که این سابقه نداشته استاز همه بیعت گر ثانیا

کرده اند و فقط قایان اهل سنت بیشتر آن را کتمان  که آ  ،خطابه ای طوالنی در روز غدیر خم  بعد از ایراد  صلی اهلل علیه و آله و سلمیامبر اکرم  پ 

ن اولویتی که خداوند متعال نسبت به اموال و ، هما؟ آن منزلتی که من دارماَلَستُ اَولی هُماند، فرمودند:  یک صفحه از آن را نقل کرده  

 دارد. معلیه السالکنم از ناحیه خداوند متعال که همان مقام را امیرالمؤمنین علی اکنون من تبلیغ می  ،انفس برای من قرار داده است

 ؟ بودندمگر چقدر ایشان در این عالم  صلوات اهلل علیه؟ بعد از پیغمبر اکرم چه کردند سالم اهلل علیها صدیقه طاهره 

 »اَنَسِیتُم یَومِ غدیر خم وَ هَل تَرَكَ اَبی رَسولُ اهلل بَعدِ یَوم الغَدیرلِاحَدٍ عُذراً« 

که علیه السالم خانه امیرالمؤمنین  ؟ روز اولی که آمدند درِچه کردند علیه السالمو امیرالمؤمنین  بعضی از منابع خود آن ها هم هست این در

»سُرعانِ ما کَذِبتُم عَلی رسول اهلل انتُم : اده است که شما بیایید بیعت کنید، فرمودندبیا بیعت کن خلیفه رسول اهلل پِی شما فرست

دوباره با من بیعت  صلوات اهلل علیه، شما باید بعد از پیغمبر اکرم عت کردید و اگر بناست بیعتی بشودشما با من بیاَولی بِالبَیعَتِ لِی« 

 را!  ا و حدیث غدیر را و بیعت آن هاگوشزد کردند واقعه غدیر خم ر علیه السالمبکنید و همچنان امیرالمؤمنین 

اتی که در زمان آن سه نفر  حاال غیر از جلس .جلسات متعددی داشتند راجع به غدیر خم علیه السالم ، امیرالمؤمنینو در کوفه عجیب است

 ! داشتند، در جلسه شورا هم داشتند و غیر ذلک، در کوفه نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار، مکرر

اسراری مدینه وارد خانه او شدند، ابوایوب انصاری کسی است که    در   علیه و آله و سلمصلی اهللهمان کسی است که پیغمبر اکرم  ایوب انصاری  ابو

 علیه السالم، با جمعی بر امیرالمؤمنین در جنگ ها شرکت می کرد علیه السالمنزد او گذاشتند. او با امیرالمؤمنین  صلوات اهلل علیهرا پیغمبر اکرم 

 در کوفه وارد شد: 

 رالمؤمنین یا موالنا یا موالنا!السَالم علیكَ یا امیَ
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ها  اُسرای جنگ .د و آزاد. موال به بنده می گویند؟ شما که مردم عربی هستیونه می شود که من موالی شما باشمحضرت فرمودند: چگ

خاطر ه : بگفتندگفتند بله. فرمودند: به چه دلیل؟  .ی آن عبدی که خرید و فروش می شود، شما این چنین هستید، یعنموال می گویند

  فرمودند: صلوات اهلل علیه اکرماینکه پیغمبر 

 »من کُنتُ مواله فَهذا علیٌ مواله« 

ست. عباداتی در روز غدیر خم ا و است عید اهلل االکبر ،روز غدیر خم .که می بینید هم این راه را ادامه داده اند السالم معلیه ارو ائمه اطه

ماجرای آن روز و حدیث   ،وقتی که عبور کردند و به مسجد غدیر رسیدند  ،کردند  زمانی که برای حج به مکه سفر می  علیه السالمامام صادق  

بر غدیر خم از طرف ائمه اطهار  کیداتیأ است و هکذا. ت صلوات اهلل علیهجای پای پیغمبر اکرم  ،این جا :غدیر را یاد آوری کردند و فرمودند

 ائمه. شده تا رسیدند به علما و اصحاب السالم معلیه

خم با روز جمعه مصادف شده بود، ایشان مطالبی را در آن  در یکی از سالها که در کوفه بودند و عید غدیر السالم علیهخود امیرالمؤمنین  

مصباح المتهجد  در کتابشیخ طوسی فرموده باشند و این خطبه را  ن روز من سراغ ندارم آن مطالب راروز فرمودند که قبل و بعد از آ

حقیقت حدیث غدیر را  علیه السالمامیرالمؤمنین را چگونه در آن جا معرفی کردند.  علیهم السالمید خودشان را و اهل بیت ، ببینروایت کرده

ای غدیر زحمات چه در زمان غیبت صغری و چه در زمان غیبت کبری و تا به امروز بر ،در آن عبارات فرمودند. علمای ما در طول تاریخ

 نوشته اند و زحمات مختلفی کشیده اند. ها ، کتابه اند، بحث کردرده اندفراوانی کشیده اند، مناظره ک

در آنجا کتابی به نام عبقات  هندوستان مهاجرت کردند.به که فقیه بزرگ و اصالتًا اهل نیشابور بود، عبقات االنوار مرحوم صاحب کتاب  

ه بنده عنایت کرد روی آن کتاب کارها و برنامه هایی انجام خداوند متعال بکه  جلد است 10وار در خصوص حدیث غدیر نوشتند که االن

عالمه تا رسید به مرحوم  که حدیث غدیر آن چهار جلد استنفحات االظهار به نام  دیگری به صورت خالصه بیرون آمد کتاب .بدهم

که بلندی ما قرار گرفت. همچنان  ایشان برای ما عزتی شد که تا به امروز مایه سر ،الغدیرو مرحوم امینی کتاب  رحمت اهلل تعالی علیهامینی 

نسبت به . فتند کاری انجام بدهند ولی نتوانستندو تصمیم گرکه جمع شدند  ، با اینعبقات االنوار ردّیه ای بنویسند نتوانستند بر کتاب

اهمیت روز  این ها بر ،و زحماتی که علمای ما در طول تاریخ کشیدندند نتوانسته اند خدشه ای وارد کن آقای امینی هم «الغدیر» کتاب

 اَلَستُ اَولَی باِلمُومِنینَ مِن اَنُفسُهُم«»  .خم بود  غدیر  انکار روز  ،غدیرخم داللت دارد. اما درمقابل آن ها چه کردند؟ اولین کاری که کردند

  .نفرموده است صلوات اهلل علیه وآله وسلمپیامبر اکرم  :را می گویند

این همه  این انکار فایده نکرد چون درمقابل ولی ند و به عنوان خبر واحد می گویندرا اقرار می کن»مَن کُنتُ مَوالهُ فَهَذا عَلِّیُ مَوالَهُ« 

ضرت علی اصال در روز غدیر خم ح :کار کنیم؟ گفتنده س چپ  دشمنی است. انکار از روی تعصب و مخالفت،حدیث معلوم می شود این 

وجود نداشته است! علیه السالم  حضرت علی .دروغ است »من کنت مواله فهذا علی مواله« !وجود نداشته است علیه السالمبن ابی طالب 

ی  فخر راز .می گویدفخر رازی این را  به یمن سفر کرده بودند. علیه السالمحضرت علی  :گویندکجا بودند؟ می  علیه السالمپس حضرت علی 

ما نمی دانیم.  ،شاید در اواخر عمرش شیعه شده باشد .بعضی از آقایان او را آدم خوبی می دانند و به او امام فخر رازی می گویندکه ای 

حرف خودش نیست بلکه از کسی نقل  ،این حرف .»لَم یَكُن مَوُجوداً ِفی یَومِ الغَدیر« علیه السالمحضرت علی بن ابی طالب  :می گوید

ر و روز غدیر را کار کنند؟ می خواهند حدیث غدیه ها می خواهند چ . آنداند این خبر دروغ است که می علیرغم این .کند قول می

ی پایه های دین آنان منهدم م ،که به لطف خدا هم به کرسی نشسته است خم ؟ چون با به کرسی نشستن روز غدیرتضعیف کنند، چرا

حب و کلمه موال به معنای م !کلمه موال به این معنا نیست که شما می گویید »مَن کُنتُ مَوالهُ« در :ها دوباره آمدند گفتند شود. آن

ب واین کتاب دریایی از مطلب است. خ .خدا رحمت کند صاحب عبقات االنوار را ناصر است. در این باره علمای ما بسیار زحمت کشیدند.

 تا آخر «الست اولی بالمومنین» :در روز غدیر خم فرمودندصلی اهلل علیه وآله وسلم که پیامبر اکرم  این :آمدند گفتند ،این هم که نشد

 اختالف و دلخوری پیش آمد و آنخالد بن ولید  و علیه السالممنین ؤرخ داد و بین امیرالم یمنحدیث غدیر، به مناسبت جنگی بود که در 

در روز غدیر می خواستند آن جسارت ها را جبران  صلوات اهلل علیه وآله وسلمپیامبراکرم  جسارت شد. علیه السالممنین ؤامیرالمجا نسبت به 

 خالفت ندارد! ربطی به امامت و والیت و اصالً نمایند و کالمشان
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این جزوه قوه الهی قصد دارم کلمه به کلمه  یکی از وهابی ها جزوه ای را به همین عنوان منتشر کرده است که من به حول و اخیرا هم

به یک دیگر هیچ ارتباطی ندارند   ،کنم و مباحثی را داشته باشم و ما در مباحثمان ثابت کردیم که دو داستانی که وجود داردرا رسیدگی  

این شبهه  ان گفته ایم جایو این قضیه به آن قضیه اصال مربوط نیست و تمام قرائن و شواهدی که بوده را ذکر کردیم و دربحث هایم

دست  ها دنبال این هستند که هر جور شده است حدیث غدیر را از کار کنند؟ آنه حال این ها می خواهند چ .این جا اصال وجود ندارد

ت های و اقسام فعالی است که دشمنان این چنین با انواعغدیر حدیث  خم و غدیرما بگیرند که نخواهند گرفت و این دال بر عظمت روز 

 مختلف روی آن کار می کنند. 

 حاال ما امروز چه وظیفه ای داریم؟ 

را  همه قرارگرفته است و به احسن وجه در اختیار دشمنان قرار دارد و به زبان های مختلف اباطیل خود اختیار امروز که این وسایل در

جایی که شیطان پرستان هم در  کار و تالش کنیم. می دانید که همه فرقه ها کار می کنند تا رسیده به آن ما هم باید ،ترویج می کنند

و در مبانی  جدا کنند السالم معلیه کشورهای اسالمی تالش فراوان می کنند. مخالفین به دنبال این هستند که شیعیان را از اهل بیت

یک وظیفه این است که  .جا وظایف زیادی داریم این در را خراب کنند. ما و در نتیجه فکر شیعیان اعتقادی شیعیان تزلزل ایجاد کنند

 علمی هم انجام بدهیم.  باید کار خم کار کنیم و بالخصوص غدیر و علیه السالممنین ؤروی دالیل امامت امیرالم بر

اید روی آن کار بشود. از طرف دیگر که بتحقیق الزم دارد  دارد و هرکدام بحثی جداگانه ،وز عرض کردمهایی که بنده امر این سرفصل

به احسن وجه باید برگزار شود. حاال یا روز غدیر  السالم معلیه باید مراسم فراوانی پیرامون این روز مهم برگزار شود. مراسم سرور اهل بیت

. عمده اید حتما به احسن وجه برگزار شودهم ب السالم معلیه مراسم عزای اهل بیت... .  و هکذا یا روز مبعث است نیمه شعبانیا روز  است

 سوز است سوز!  شتند،چیزی که ما الزم داریم که بزرگان ما دا

م عالمه امینی را موتور محرکه خواهد بود. شماها مرحو ،تقویت شود ،هست علیه السالم مان این سوزی که برای امیرالمؤمنیناگر در باطن

 10ط آن روز و با شرای ود در یک کتابخانه بنشیندد که براین بو ،که او داشتاز جمله حاالتی  .اماما من عالمه امینی را دیده ایدندیده

را   مطلب در بیاورد. سوزی که نه شب علیه السالم فع امیرالمؤمنینها به ن بکند و از آن های خطی را زیر و روساعت در یک کتابخانه، کتاب

وقتی نگاه بکنید برایتان   ،و یا در کتب نوشته شده بزرگان و پدران ما به ما رسیده  این علما که چه از طریقد و نه روز را! حاالت  یفهممی  

چقدر خون جگر خورده و بعد هم مبتال عبقات االنوار صاحب کتاب میرحامد حسین هندی مثال  بهت آور است. تعجب خواهید کرد که

ذلک به سرطان مبتال شد. این سوز است که الزم است. این . مرحوم آقای امینی هم کلیف کندأه تا این کتاب عظیم را تبه سرطان شد

 نکته توجه پیدا کند. ه دو شود که انسان بشود؟ از آنجا پیدا میسوز از کجا پیدا می

 اول:  نکته

 باید احقاق و زنده شود. ه  آن حقی که ضایع شده، ک این 

 دوم:  نکته

اینطور است. حق را باید احقاق  و عقالً شرعاً .باید مظلوم را یاری بدهیم پیش آمده و ما علیه السالم که برای امیرالمؤمنین مظلومیتی است

 کنیم و مظلوم را باید یاری بدهیم. 

که دیگر  طوریه آورد بکنم. این سوز انسان را به حرکت در میکند که من از آن به سوز تعبیر میله در انسان حالتی ایجاد میأ این مس

 فکر نمی کند.  استراحت و زندگی مادیش و خواب و آرام به

ری از دختران ایشان مریض که دخت  امایشان شنیده  از نوهنوشته، من  حامد حسین هندی صاحب کتاب عبقات این کتاب را می  وقتی میر

یا فالن  الن حکیمبرود. گفته ببرید پیش ف و ایشان حتی از جایش بلند نشده که از این اتاق به آن اتاق برای دیدن دخترش شده بود

: فالن گفت آقا داروهای این حکیم فایده نکرد. این دختر حالش بدتر شد. :بعد دوباره آمدند گفتند اند،بیاید معاینه کند. خب برده حکیم

از جایش  ن و دفنش و باز، گفت این پول مخارج کف: او در حال احتضار استفالن دارو و از جایش بلند نشد. آمدند گفتند با حکیم دیگر

 چه در بُعد علمی چه در بُعد عملی.  ؛خواست کتاب عبقات را تکمیل بکند. پس آن سوز الزم است  شود؟ می  آیا شما باورتان می  بلند نشد.

باید برای . حاال هر کسی به قدر وُسع خودش ر این رابطه مسئول هستیمما د برای اقامه مراسم، آن سوز و گداز الزم است و همه

 هم شبانه روز دارند کار می چرا که دشمنان ؛روز قیامت باید پاسخگو باشد. این زمان، زمان کار است ،نکندو اگر  نین کار بکندامیرالمؤم

 کنند. 
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صراط مستقیم است، ثابت قدم بدارد. از خداوند  ،که این راه علیه السالمخواهیم که ما را در راه والیت امیرالمؤمنین  از خداوند متعال می

خواهیم که ما را موفق بدارد تا  آشنا کند. از خداوند متعال می علیه السالممان در برابر امیرالمؤمنین ظایفخواهیم که ما را با و می متعال

قرار روحی و ارواح العالمین له الفداء خواهیم ما را مورد عنایات حضرت ولی عصر مان به احسن وجه عمل کنیم. از خداوند متعال میبه وظایف

تا  بتوانیم بهترین یار و یاور برای دهد  قرار   علیه السالم  ما را مورد رضای امام زمانو   تر مقرر بفرمایدت را هر چه سریع دهد و فرج آن حضرب

و آشنا کردند  السالم معلیه ما را با اهل بیت باشیم. خداوند متعال بزرگان ما، علمای ما، مراجع ما و کسانی که علیه السالمحضرت ولی عصر 

 محشور کند. السالم معلیه را به ما رساندند با محمد و آل محمد السالم معلیه والیت اهل بیت

 

 ه اهلل و برکاتَ حمهَم و رَلیكُعَ المُوالسَ
 


