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 ِبسِم الله الّرحمِن الّرحیم

 َالَحمُدِلله َربِّ العاَلمین َو َصّلی الله َعلی ُمَحّمد ُو آِلِه الّطاِهرین
ما ِاماِم َزماِننا ُحّجُه الله ِفی ااَلَرضین  سیَّ

 بررسی و پاسخ به برخی شبهات مطرح:

غدیر به عنوان یکی از بزرگترین اعیاد اسالمی است؛ ما می خواهیم ریشه یابی کنیم تا ببینیم همان طوری که بعضی از نواصب   شبهه اول:

 یا نه، ریشه دینی و مذهبی دارد؟  «این یک عید من در آوردی است؟»می گویند: 

 این با روایات مطابقت دارد؟  مساله روز عید غدیر روزه گرفتن برابر است با شصت سال روزه. آیا شبهه دوم: 

 آیا ممکن است که این همه آدم در غدیر باشند و بعد فراموش کنند یا مخالفت کنند؟  شبهه سوم: 

 پاسخ شبهه اول:

هبی و حتی امثال  الُخَططدر  ِمقریزی کسانی امثال  ، در باب عید بودن این روز
َ

 ما ُعِرَف ِفی ااِلسالم ادعا می کنند » ذ
ُ

ّول
َ
« اولین ِبالِعراق ا

ّیام ُمعّز الّدوله» ،باری که در اسالم غدیر به عنوان روز عید اعالم شد
َ
حَدثه)آل بویه( » « بویهیانا

َ
ُه ا ِانَّ

َ
« معّزالدوله غدیر را به عنوان عید ف

الَث ِمئاحداث کرد. یعنی چه احداث کرد؟ یعنی قباًل نبوده. چه سالی؟ »
َ
اولین باری بود که در   ۳۵۲« سال هَسَنه ِافَنَتین َو َخمسین َو ث

 اسالم غدیر به عنوان عید مطرح شد. می گوید چون ایشان این کار را کرد، »
ً
یَعه ِمن حیَنِئز عیدا

ّ
ُه الش

َ
َخذ اتَّ

َ
« شیعه ها از آن سال این را به ف

   عنوان عید مطرح کردند. 

 ۲۵۵ص   ۲خذ: المواعظ واالعتبار بذکر الخطط و اآلثار ج  أم

 

واقعیّت این است؟ البته دست بویهیان درد نکند، از فرصت به دست آمده مثل صفویان خوب استفاده کردند. صفویان خیلی اشتباهات آیا  

همین کاروانسراهایی که در مسیرتان تا مشهد، عراق، کربال، نجف   داشتند ولی برای جا انداختن مذهب، الحق و االنصاف کوتاهی نکردند.

را  علیه السالم اروانسرا است را برای زوار احداث کرده اند. درد و بالیشان بخورد به جان وهابی ها که زوار امام حسینمی بینید که هزار ک

جا درست کرده بودند و این از  علیه السالم منفجر می کنند و می کشند. صفویان حتی برای مرکب ها و علوفه مرکب های زوار امام حسین

اشین های زوار را با خود زوار منفجر می کنند. ولی صفویان بنیانگذار مذهب نبودند، مروج مذهب بودند. خدا بی خبرها مرکب ها و م

خیلی اشتباهات داشتند. بویهیان هم همینطور، به وجود آورنده این روز به عنوان عید  ،اشتباه نشود! نمی خواهم بگویم معصوم بودند، نه

 مروج این روز بودند.  ،نبودند

سال قبل از  ۶، یعنی ۳۴۶، من برایت نصّی از مسعودی می آورم. مسعودی کی فوت شده است؟ سال ۳۵۲آقای مقریزی تو می گویی 

و ُولُد َعلیٍّ َرِضيَ  »ی مسعودی که شش سال قبل از این تاریخ فوت شده است، چه می گوید: تاریخی که این آقا می گوید. ببینید آقا
موَن هذا الیوَم  در طول تاریخ این روز را بزرگ می شمردند.  علیه السالمو شیعیان علی  علیه السالمفرزندان علی  «اللُه َعنه و شیَعُتُه ُیَعظِّ

سال قبل از این تاریخ فوت شده چه می گوید؟ می گوید: روش  ۶، مسعودی که ۳۵۲ی بویهیان یعنی این روز را عید داشتند. تو می گوی

 این بود که این روز را عید می گرفتند. علیه السالم شیعه و روش ابناء علی بن ابیطالب

نقل می کند که  صلی اهلل علیه و آله وسلماز پیامبر اکرم  علیه السالماز امام جعفر صادق  ۳، از علمای قرن فراتصاحب تفسیر فرات بن ابراهیم 

 فرمودند: 
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ِتي« مَّ

ُ
ْعَیاِد أ

َ
َضُل أ

ْ
ف

َ
 »َیْوَم َغِدیِر ُخمٍّ أ

 ۱۱۰، ص  ۹۷بحار األنوار ، ج 

کوفی که در حالی که وفات آقای فرات  ،به عنوان عید اعالم کردند ۴یعنی قرن  ۳۵۲عجب! تو می گویی که آل بویه این روز را در سال 

سال قبل بوده و می گوید که نه  ۱۰۰یعنی  ۳نقل می کند، در قرن  صلی اهلل علیه و آله و سلماز پیامبر  علیه السالم این حدیث را از امام صادق

ِتي«تنها روز غدیر عید است بلکه  مَّ
ُ
ْعَیاِد أ

َ
َضُل أ

ْ
ف

َ
 است.  صلی اهلل علیه و آله و سلمافضل اعیاد امت محمد مصطفی  »أ

با اینها چکار کنیم که برنمی تابند؟! همین آقایی که الحمدهلل دعا در حقش زود مستجاب شد و سنگ به مغز سرش خورد و کارش را 

می گشت که این چه کاری بود تو کردی. خودش را به مدینه رساند، در حالی   صلی اهلل علیه و آله و سلم در به در دنبال پیامبر  ،یک جا ساخت

 صلی اهلل علیه و آله و سلم  حلقه زده بودند، با عصبانیت و با تمام بی ادبی و بی احترامی از پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلمکه جمعیت دور پیامبر 

ما گفتیم، نماز خواندیم، روزه گرفتیم،  ،می دهی؟ به ما گفتید شهادتین بگویید این کارها چیست که انجام !گفت: یا محمّد نام برد و

از ما باالتر  علیه السالم و چیزی گفتی که یعنی علی فضلته علینارا گرفتی و  علیه السالم کافی نبود که دست علی .زکات دادیم، حج رفتیم

از پیش خود هم می تواند  صلی اهلل علیه و آله و سلم خدا؟ بیچاره مگر پیامبر، این از طرف توست یا از طرف قلَت من کنت موالهاست و 

 ولی پیامبر  «من یطع الرسول فقد اطاع الله»است؟ و خدا فرموده:    صلی اهلل علیه و آله و سلم  حرفی بزند؟! از پیش خود گفته باشد پیامبر

از جانب من نیست، از جانب خداست. این شخص از موال نفرت و تعصب داشت  «والذی ال اله ااّل هو »فرمودند:  صلی اهلل علیه و آله و سلم

نمی تواند تحمل کند و می گوید: خدایا   ،سیلی خورده و به خاک مذلت کشانده شده است  علیه السالم  چرا که پدرش به وسیله امیرالمؤمنین

 سنگی بنداز که مرا بکشد و نابود کند.  ،اگر این حرف از جانب توست

  «که فرض کن من کنت مواله نسبت به فرد دیگری بود، آیا همین طور موضع می گرفتی؟»حاال به او بگویید: 

د روز جمعه ای که مصادف بود با روز عید غدیرخطبه جمعه خواندند، اوالً آن روز خیلی زودتر از همیشه چن علیه السالمعلی بن ابی طالب 

ساعت مانده به ظهر ایشان به منبر رفتند و خطبه خواندند. ای کاش این خطبه را مطالعه می کردید. مفصل آن در بحار آمده و در آن 

 این است:  علیه السالم هم به جمعه و هم به غدیر اشاره می کند. یک قسمت از صحبت امیرالمؤمنین

 «المؤمنین فی هذا الیوم عیدین عظیمین کبیرینثم ان الّله تعالی جمع لكم معشر »
 خدا امروز برای شما دو عید بزرگ قرار داده است !ای مؤمنین

آن هم توسط آل بویه بوده است.  ۳۵۲و بعد تفصیل می دهند. عید جمعه و عید غدیر. با وجود تمام این ها مقریزی می گوید: از سال 

چشم هایت را می بندی و حرف می زنی، بعدًا هم می گویی که من محقق و عالم و عالمه هستم. خطبه مفصل است و مصادر و منابع 

 تفصیل خطبه را نقل می کند.  ۱۱۴صفحه  ،۹۴بحار مراجعه کنید. در هجد مصباح المتزیادی دارد. به 

 نقل می کند: علیه السالماز امام صادق  فراتباز 

ْفَضُل ِمَن اْلفِ 
َ
ْطِر َو  عن فرات بن احنف عن ابی عبدالله )علیه السالم( َقاَل: ُقْلُت: ]َلُه[ ُجِعْلُت ِفَداَک ِلْلُمْسِلِمیَن ِعیٌد أ

َها عِ  ْشَرفُ
َ
ْعَظُمَها َو أ

َ
َضُلَها َو أ فْ

َ
َقاَل: ِلی َنَعْم أ َه؟ َقاَل :فَ ْضَحی َو َیْوِم اْلُجُمَعِه َو َیْوِم َعَرفَ

َ
ْکَمَل اْْل

َ
ِذی أ ِه َمْنِزَلًه َو ُهَو اْلَیْوُم الَّ ْنَد اللَّ

ْتَمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمِتی َو 
َ
ْکَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم َو أ

َ
ِه اْلَیْوَم أ ْنَزَل َعَلی َنِبیِّ

َ
یَن َو أ ُه ِفیِه الدِّ ْسالَم ِدینًا« َقاَل ُقْلُت َو  اللَّ  َرِضیُت َلُكُم اْْلِ

یُّ َیْوٍم ُهَو 
َ
مَ أ َه َو اْْلِ ْن َیْعِقَد اْلَوِصیَّ

َ
َحُدُهْم أ

َ
َراَد أ

َ
ْنِبَیاَء َبِنی ِإْسَراِئیَل َکاُنوا ِإَذا أ

َ
اَمَه ِلْلَوِصیِّ ِمْن به عدِه  َقاَل َفَقاَل ِلی ِإنَّ أ
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ِذی َنَصَب ِفیِه َرُسوُل ا ُه اْلَیْوُم الَّ ِلَک اْلَیْوَم ِعیدًا َو ِإنَّ

َ
ِلَک َجَعُلوا ذ

َ
َفَعَل ذ

َ
ْنِزَل َو َکَمَل  ف

ُ
ْنِزَل ِفیِه َما أ

ُ
اِس َعَلمًا َو أ ِه ص َعِلّیًا ِللنَّ للَّ

ْعَمُه َعَلی اْلُمْؤِمِنیَن  ْت ِفیِه النِّ یُن َو َتمَّ ْکِمَل[ ِفیِه الدِّ
ُ
 ]أ

أفضل  !مود: آریبرای مسلمانان عیدی هست که از عید فطر و قربان و روز جمعه و روز عرفه أفضل باشد؟ حضرت فر ؛فدایت گردم :گفتم

اعیاد و أعظم اعیاد و أشرف اعیاد، در نزد خداوند از جهت قدر و منزلت روزی است که خداوند در آن روز دین را کامل نمود و بر پیامبرش 

م و أتَممُت علیکم نعمتی و رضیت لکم این آیه را فرستاد:  صلی اهلل علیه و آله و سلم محمّد
ُ
من گفتم آن  .االسالم دینا«»الیوم أکَملُت لکم دینک

ها عقد وصیّت و امامت را خواست یکی از آن شان این طور بود که چون میروز، چه روزی است. حضرت فرمود: انبیاء بنی اسرائیل رویه 

ت که در آن رسول  گرفتند و بنابراین أفضل اعیاد، روزی اسمی  »عید«داد، آن روز را  برای کسی بعد از خودش ببندد و این کار را انجام می

را به عنوان امام نصف کرد و در آن روز نازل کرد آن چه را نازل کرد و در آن روز دین کامل شد و نعمت   علیه السالمعلی   صلی اهلل علیه و آلهاهلل  

 .بر مؤمنان تمام شد

 ۱۱۷تفسیر فرات صفحه 

از غدیر به عنوان عید تعبیر   علیه السالمامام صادق  «أعتبار یوم الغدیر عیداً إّنه »نقل می کند:  علیه السالمباز کافی شریف از امام صادق 

 کردند.

ْوِصَیاَء »فرمودند:  علیه السالمباز در روایت بعدی که روایت عجیبی است، امام صادق 
َ
ِه َعَلْیِهْم َکاَنْت َتْأُمُر َاْْل ْنِبَیاَء َصَلَواُت َاللَّ

َ
ِإنَّ َاْْل

َخَذ ِعیداً  ْن ُیتَّ
َ
ِذي ُیَقاُم ِفیِه َاْلَوِصيُّ أ مور می شد که یک نفر را به عنوان وصی خودش أ یعنی آن روزی که پیامبری از انبیا م  «ِباْلَیْوِم َالَّ

سنتی از قبل از این روز نبی دستور می داد که آن روز را عید اعالم کنند. پس قضیه عید غدیر و اعالم آن روز به عنوان عید،  ،قرار دهد

آن روز را عید اعالم می کرد. این کجا و هر حرف مِقریزی کجا که یک  ،هر نبی که وصی تعیین می کرد ،اسالم بود و از بین انبیاء

سف أ این طوری نیست. ریشه دار است و ما بر خودمان باید ت  .آن روز را عید اعالم کرده و شیعیان هم پیروی کردند  ۳۵۲سیاستمداری در  

 وریم. البته ما االن قدردان هستیم، تقدیر می کنیم که مطرح  می شود.  بخ

این بالد باید   .هر مسجدش اشهد ان علیا ولی اهلل است  .از شرق تا غرب  .است از شمال تا جنوب  علیه السالم ولی بالد، بالد علی ابن ابیطالب

باید غدیر را هم، همسنگ عاشورا برگزار کند. آن حزن است و این شادی است اما باید  ،همانطوری که عاشورا را به عزا به پا می کند

سف می خورم که عقب هستیم. بله نسبت به صفر الحمدهلل جلو رفتیم، اما نسبت به صد خیلی عقب أهمسنگ برگزار شود. من واقعا ت

ه نه حکومت داشتیم و نه دولتی که از ما حمایت کند و نه هزار و صد سال قبل، با بی امکاناتی ک :هستیم. من در جلسات عرض کردم

در عین حال روز عید غدیر از هر کوی و برزن جمعیت بیرون می زد و از هر طرف به طرف میدان مرکزی شهر می رفتند ، امکانات مالی

 .بود. مساجد و بازارهای ما را می سوزاندند  و آنجا نماز عید غدیر می خواندند. حکومت دست سَلَفی ها بود، جریان حنابله )حنبلی ها( حاکم

می ریختند در مدارس علمیه طلبه ها را می کشتند. در عین حال مگر شیعه عقب نشینی کرد؟ یک قدم عقب نشینی نکرد. صلوات خدا 

صلوات خدا بر شیعه  .ما ادا نمی کند، نفی یءش البته اثبات عجل فرجهم(   آل محمد و و )اللهم صل علی محمدبر آن شیعه، شما هم صلوات بفرستید. 

 عجل فرجهم(. ل محمد وآ)اللهم صل علی محمد و علی در هر دوره ای 

 :چندتا شاهد برایتان بیاورم که شیعه های قبل از ما خیلی جلوتر بودند

است. اءالدین عراقی ضیشرح آقای ، یکی از شروح :است که صدتا شرح داردعالمه حّلی تبصره مال . ۲۰۱، جلد دو صفحه شرح تبصره

شیخ مفید نماز  .«صلی المفید هذه الصاله الغدیر فی میدان بغداد به الوف من الناس»ایشان در کتابش این جمله را دارد 

هزاران نفر. آن وقتی که  :عید غدیر را برای عده زیادی، هزاران نفر خواند. صد نفر و دویست نفر هم زیاد است اما این تعبیر دقیق است

 آنطور اینها پافشاری می کردند. ،چیزی در دست ما نبود
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آقای  .شان را رحمت کند.( )خدا همه را داشت و دختر محمد تقی محمد باقر مجلسی عالمه همشیره ،نوه عالمه مجلسی بزرگآقای بهبهانی  

شیعه مقید  (کانوا یصلون صاله الغدیر)که روز غدیر »فرماید: می :خوانم. برای شما عبارت را میمصابیح الظالمبهبهانی کتابی دارد به نام 

صلوا )ها در مرکز بغداد  شیعه  (أنّهم فی بطن بغداد)کنند.  عامه هم اقرار دارند و نقل می  (حتّی أنّ العامّه)بود که نماز غدیر را بخواند.  

أّنهم )شیعه(، ضرب الکوس فی  )یعنی هزاران هزار. عامه باز گزارش دادند که  (فی آالفٍ ألوف)نه فرادا.  (هذه الصالۀ جماعۀً

زدند، با طبل و دهل و سنج بودند. طبل می  ،ه در مرکز شهر نماز بخوانندآمدند کوقتی از فالن مسجد و محله بیرون می  (الیوم المذبور

  «زدند که امروز روز عید است، عید ماست.زدند، سنج میدهل می

اند که بیایی بیرون و اعالم خوابیم. آقا تعطیل کردهخب روز تعطیل است، یک خرده بیشتر می  .فرض کنید که عید غدیر در شهر ما بگذرد

 ام و امروز روز عید است.من غدیریکنی 

گویند نماز شیعه تعمد داشتند که چه کار کنند؟ اجهار یعنی چه؟ می  «اظهارًا لالجهار»گوید:  این مال هزار و صد سال قبل است. می 

خوشحالی. این  «شاشۀو الب»؛ در واقع دنبال این بودند که علنی اش کنند. اظهارًا لالجهاریعنی چه؟ یعنی بلند.  .مغرب را اجهار کن

 است.های خودشان هم خوشبختانه نقل شده  است. در کتابهای ما آمده  در کتاب

کند که حقایق را وارونه کند. کتابی دارد است. سعی میابن تیمیه یک سنی متعصب شافعی مذهب است و شاگرد شمس الدین ذهبی 

سنۀ اثنتین و خمسین و ثلث  »گوید: هجری است. در کتاب عبر می ۷۴8گوید. خود ذهبی سال مرگش ، ببینید چه میالعبربه نام 
 « َعملت الّرافضۀ عید الغدیر»الحجه، ذی ۱8، ۳۵۲گوید در سال می «الحجهفیها یوم ثامن عشر من ذي»، ۳۵۲سال  «مائۀ

 « و دّقت الكوسات»یعنی شیعه.  ةرافض «اند.ها آن روز را به عنوان عید اعالم کردهرافضي»گوید: زند و میهمان حرف مقریزی را می
دقت الكوسات  »آید! دستت را بگذار روی گوشت، گوش نکن. امروز روز عید ماست.  کوبیدند. خوشت نمیسنج آوردند و به همدیگر می

 رفتند به صحرا و نماز عید را خواندند.   «العید ة و صّلوا بصحراء صال

اگر   «ان اتخاذ هذا الیوم عیدا، ال استدله»چه می گوید. می گوید:  علیهما یستحق  ابن تیمیه  حال ببینید آقای    ،بعد از این همه نصوص

می گوید گذشتگان   «فلم یكن فی السلف»غدیر را به عنوان عید قرار بدهید، ریشه و اصل ندارد. آخر تو ریشه داری؟ آخر تو اصل داری؟  

کسی این روز را به عنوان عید قرار می داد و نه  علیهم السالم نه از اهل بیت «البیت و ال من غیرهال من اهل »این کار را نمی کردند. 

. ۳۴۶است. وفات مسعودی  ۷۲8ما که برایت از مسعودی نقل کردیم. تو سال مرگت  «من اتخذ ذلک عیدا». علیهم السالم غیر اهل بیت

این روز را عید می  السالم هعلی می گوید فرزندان علی ابن ابیطالب ،سال قبل از تو بوده ۴۰۰سال اختالف. این مسعودی که  ۴۰۰قریب به 

این روز را عید می دانستند، آن وقت تو  صلی اهلل علیه و آله و سلم، پیامبر اکرم علیه السالم دانستند. شیعه این روز را عید می دانسته. امام صادق 

 ز چند صد سال نفست از جای گرم برمی خیزد که اینها کار شیعه هاست و اصال نبوده؟!! بعد ا

فیاض ابن عمر طوسی که در آستانه والدتشان هم هستیم، چه بوده؟ اینها باید برای ما درس و خط مشی باشد.    علیه السالمموضع امام رضا  

سال نقل می کند. وقتی هم که نقل می کرد،  ۵۶ از شهید شدند و این شخص بعد ۲۰۲یا  ۲۰۳امام در سال  :نقل می کند ۲۵۹سال 

 السالم هعلی روز عید غدیر دیدن امام رضا «الحسن علی الرضا فی یوم الغدیر شهد ابی »نود ساله بود. می گوید: خودم شاهد بودم 

و قد احتبسهم » در حضور حضرت، عده ای از شیعیان از خواص حضرت نشسته بودند. «و بحضرته جماع من خاصته» .رفتم
و قد قدم الی  »امام نگه داشته بودند که افطار پیش امام باشند و سفره افطار با ایشان بود.  ،کسانی را که روزه بودند «باالفطار

)پاکت یا  ثالتروز عید بود. به اصطالح  امام، سبدهای کاال که در آنها طعام بود، آماده کرده بود که داخل آنها پر بود.  «منازلهم طعام
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)دمپایی(. سبدهای کاال برای خانواده های اینانی که برای افطار مهمان حضرت   النعان  و  )انگشتر(  خواتین)لباس(،    کثوهپول یا عیدی(،  

و احوال » .های نو آورده بود که عوض کنند لباس ،شان بودندکه برای افطار در خانه  یو برای افراد « و قد غیر من احوالهم»بودند. 
و »های نو خریده بودند که با اونیفرم تمیز در جلسه باشند.  هم لباس ،و دربان و غالمانی که آن جا بودند  حتی برای آن خدمه   «حواشی

کردند. پیداست که این لیوان را ها پذیرایی میفرض کنید دیروز با این لیوان .«جددت لهم آل غیر االلت التی جرسم بابتذالها

ها را نو، اگر تعبیرم ها را نو، حتی فرش لیوان  مال یکی، دو ماه قبل است. ولی روز عید امام چه کرده بود؟ همه اند و شایدامروز نخریده

و یذکر فضل »فرمود:  حتی دکور را هم تغییر داده بود. به چه عنوان؟ مرتبا از امروز تعریف می کرد و می  ؛کنماستغفار می  ،درست نباشد
از جانب خدا جدم را به عنوان امام و   صلی اهلل علیه و آله و سلمز چه روزی است. امروز روزی است که پیامبر اکرم  دانید امرومردم نمی  «الیوم

 خلیفه مسلمین قرار داد.

اصال »گوید: یکی دیگر مثل ابن تیمیه می «کار آل بویه است!»گوید: پس این روش از قدیم بوده و از تعالیم معصومین است. یکی می

 گوییم اتفاقی نیفتاده.  گذریم و میگویم؛ یکی هم مثل ماها از کنار غدیر به سادگی میخواهم این را میمعذرت می «اصل و ریشه ندارد!

 به ترکستان است ،رویکین ره که تو می                    ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی        

اش اسالمی است؛ از محمد مصطفی این همه هم ما مدارک داریم که ریشه  «بدعت آل بویه است.»گوید: زند و  میاو دارد ریشه را می

گذریم. توقع غیر از این است؟! پشت سر آن هستند و ما از کنارش ساده می صلوات اهلل علیهم اجمعینطاهر  شروع شده و ائمه صلوات اهلل علیه

های صلواتی   امیدوارم نمیریم و ببینیم چگونه ایام اربعین و ایام محرم ایستگاه  ،دیده شد  السالم  همعلی  لی که این جا از امام و از ائمههمین روا

کند برای اربعین سال بعد. امیدوارم بعد از اربعین پول جمع می ،شناسم کسانی را که سال به سال، اربعین که تمام شدبرپا می کنند. می

 شیعه است.  ببینم اینجا اصفهان قلب تپنده

یک مجلس »گفتند: کردند من که خیلی آشنا نیستم. میمجلس، نقل می ۱8۰۰گفتند چند سال قبل این جا بودیم. می ما ایام فاطمیه

 هعلی ، عزای حسین بن علیالسالم هاعلی زهرا خدا به آنها برکت بدهد. امیدواریم همان طور که در عزا، عزای فاطمه «غذا توزیع کرد. ۴۰۰۰۰

، جریان غدیر گله به گله ایستگاه صلواتی بزنید. هرچه در اختیارتان السالم همعلی در جشن و سرور آل محمد ،گذاریدسنگ تمام می السالم

توانید. ممکن است کسی فقط آب توزیع کند. اشکالی ندارد. موکب بزن. ایستگاه صلواتی بزن و آب توزیع کن. مشکلی هست، هرچه می

. ما غدیری هستیم. نگویید اظهارا لالجهارارید. اما بیایید. همان طور که گفتم. نیست. ممکن است یکی شربت توزیع کند. هرچه د

 تظاهر ریا است. باشد. این از همان ریاهایی است که خدا قبول دارد و باید اظهار بشود. 

 والسالم علیكم و رحمه الله و برکاته


