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َاَ  
 
َبَ َعوذ َمَ َالله  ََن  َالش   َجیمالرَ َیطان 

َبَ  ََسم  َحیمالرَ َنحمَ الرَ َالله 
َاَ  َلح  َمد  ََذَیالَ ََلله  بَ َسکینتمَ المَ ََنمَ َعلناج 

َالسالَمَعلیهمَئمةاالَوَنینؤمَ میرالمَ اَ َوالنامَ َةوالیَ 
َ

 آن و کردیم اشاره آن به قبل جلسات در  آنچه به راجع کنم یادآوری یک، غدیر تبلیغ آموزشی کارگاه امونپیر قبلی مباحث ادامه در بنده

َ»الَي، برسانند غایبان به حاضران الحاضرالغائب«َ»فیبلغ فرمودند: که سلّم و آله و علیه اهلل صلی اسالم مکرم نبی فرمایش اساس بر اینکه
 تبلیغ ابزار که کنیم می زندگی زمانی در و هستیم سلّم و آله و علیه اهلل صلی اکرم پیغمبر خطاب طرفاالن  ما قیامت، روز تا القیامه«َیوم

 آشنا تبلیغ هایابزار تمام با بایستی. باشد زمینه این در تخصصشان و وظیفه باید که طالب جمع که خصوص  به داریم. اختیار در بسیار

 فناوری  آمدن با اخیر های سال در. شده می استفاده منظور این به تاریخ طول در که بوده تبلیغ های وسیله از یکی منبر گفتیم باشند.

 بخشی  یک آینده، از مفصل بسیار حدیث یک در السالم علیه صادق امام مثال بودند، داده اسالمی روایات در هم را نویدش که جدید های

 است: عبارت این حتی ،دنیا کل سمت به قم شهر طرف از یند تبلیغ مسئله به رسد می تا، شهر این فضیلت و قم شهر به اشاره دارند

 نقاط جای جای در رسد. می شانگوش به علیهم السالم بیت اهل ما معارف نشین، هپرد های زن حتی الحجال«َفيَالمخدراتَ»حتي

 آینده  از که را ییخبرها از یکی پیش روز چند حتی و افتد می اتفاق  این که دیدیم آرام آرام ها،ابزار این و اینترنت و ماهواره نآمد با دنیا

 خواهد  حل  کلی  بطور  محاورات  در  زبان  مسئله  اند  کرده  اذعان  دانشمندان  .بود  خواهیم  شاهد  ،هستیم  آن  در  که  ای  دهه  در  فناوری  نزدیک

 کنید صحبت شما که طوری به دهد. می نتیجه باالخره ،شود می کار آزمایشی صورت به و شود می تست االن که هایی وسیله یعنی .شد

 آنالین  و  سریع  بقیه  برای  را  شما  حرف  و  آید  می  ها  وسیله  این  یعنی  .گویید  می  چه  شما  بفهمد  خودش  زبان  به  دنیا  کجای  هر  در  کسهر  و

 این  از نباید ما گفتیم و است پیشرفت حال در سرعت به تکنولوژی که داریم قرار زمانی و عصر چنین یک در ما ببینید .کند می ترجمه

 .است سلّم و آله و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر فرمایش همین ،داریم وظیفه آنچه .است غدیر تبلیغ همین مانمعیار و مالک ما بمانیم. عقب قافله

 فرزندانش گوش به دارد وظیفه فرزندش به نسبت پدری هر بعد، و غائبان گوش به حاضران و کند پیدا ادامه باید مسیر این قیامت روز تا

 شود. استفاده هاابزار از باید مسیر این در فلذا .برساند

 وسیله از گفتیم بعد و کردیم اشاره قبل جلسات در را مجازی های شبکه کردیم، عرض را ماهواره قبیل از امروزی وسائل گفتیم، را منبر

 تمام و بگیرند یاد و شوند مسلط بتوانند دوستان تا کردیم صحبت آن  پیرامون جلسه دو که است پاورپوینت جمله از دیگر جانبی های

 این  در بتوانند و برسانند خود مخاطبان گوش به بتوانند است، بصری هم و سمعی هم که پوینتپاور طریق از را غدیر به مربوط فمعار

 کنند. پیدا بیشتری موفقیت مسأله

 گفتم. را سخنانی زمینه این در و شود برگزار پاسخ و پرسش عنوان با جلساتی که کردم عرض هم را پاسخ و پرسش مسئله

 کردن  درست جمله از .دنبگوی راست هم شاید و نیست من تخصص اینها که بگویند برخی شاید که هست هم دیگری کارهای سری یک

 برنامه این مهندسین خود که دیگری اصطالحات و کردن کار after effect مثل دارد هم اصطالحاتی که گذارتأثیر و کوتاه های کلیپ

 مراجعه  کار این متخصص به و کنند پرداخت را کار این های هزینه تا کرد صحبت ،هستند خیر که افرادی با شود می غالباً دانند. می

 امروزی   نوین  ابزارهای  با  را  غدیر  پیرامون  شبهات  یا  را  غدیر  واقعه  چطور  اینکه  اما  کند  کار  هچ  است  بلد  فنی  نظر  از  فقط  هم  متخصص  کنند.

 کلیپ ،شد متوجه خوب وقتی او و بگویید او برای و باشید داشته تسلط که خواهد می را هاشما مثل متخصصی حتما کند، درست پکلی

 کاربران  توسط سرعت به ،مجازی صفحات از یکی در آن انتشار با که باشد جذاب حدی به که کند درست گذارتأثیر و ای دقیقه دو یکی

 این به کار یعنی باشد. نرسیده او گوش به که نباشد کسی امروزه های فناوری این وجود با و شود توزیع دنیا مردم تمام بین و شده پخش

 دهد قرار مخاطب ،تواند می را کسانی چه کلیپ این با که کند انتخاب را  خودش مخاطب و شود ارایه علمی و زیبا و ای حرفه فنی، اندازه

 می استفاده محضرشان از االن که رضوانی استاد مباحث همین از یکی ،باشد داشته هنر شما از کسی مثال گذارد.تأثیر  تواند می چگونه و

 تمام  به  را  آن  مترجم  بعد  و  کند  کار  آن  روی  شخص  طوریکه  به .دهد  انتقال  ندبتوا  دقیقه  دو  الی  دقیقه  یک  در  متخصص  حضور  با  را  کردیم

 کرد. همت باید فقط و است فراهم شما و من برای زمینه این االن برساند. دنیا مردم
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 به راجع شما خود دقیقه 5 اینکه .کردیم عرض را آن پیشنهاد قبل هفته ما و فرمودند ارائه شریفی آقا حاج که سخنی و راستا همین در

 با غدیرستان رد دوستان بعد و بگیرید را آن فیلم و دکنی صحبت و بگذارید خودتان جلوی را موبایلتان دوربین غدیر، موضوعات از یکی

 چهره  از  ارگذتأثیر  کلیپ  و  کنند  استفاده  آن  از  هایی  قسمت  یا  و  آن  تمام  از  ،باشد  عرضه  قابل  اگر  ،دهند  می  انجام  آن  روی  که  فنی  کارهای

 کنند. تهیه مختلف های

 طالب   دوستان  از  معممین  غیر  .کنید  درست  را  کلیپ  تا  باشید  معمم  شما  نیست  الزم  .بدهم  را  جوابشان  است  الزم  من  که  کرد  یسؤال  کسی

 بعداً ندارد اشکال .بسازند غدیر موضوعات از یکی با ای دقیقه چند کلیپ و شوند کار به دست و باشند فکر در االن همین توانند می هم

 و افتاده شمار روز به غدیر که ایام این  در خصوص به را مجازی های شبکه بیاییم باید ما شود. می داده تذکراتش و شده گرفته ایراداتش

 اگر حتی .کنیم پر کوتاه و گذارتأثیر مختلف، های قیافه و ها شکل و ها کلیپ از سنگینی هجمه با ،شویم می تر نزدیک غدیر به روز هر

 قیافه  از ،دارند ایران در طلبه دنیا کشور 120 از که العالمیه المصطفی ةجامع و قم علمیه حوزه از بتوانیم ما ،شود شروع ارک این چهچنان

 شود  پر ای اندازه به اینستاگرام مثل مجازی فضای که بیندازیم راه را مسئله این خودشان های زبان با و مختلف نژادهای و مختلف یها

 است؟ مهمی موضوع چه این و است مهمی خبر اینکه مثل .گویند می سخن غدیر به راجع امسال همه که شده خبر چه بگویند همه که

 ببرد. خودش با را چیز همه که یلیس یعنی .بیاندازیم راه را صدایی و سر چنین

 حرکتی  و  دهد  می  پیشنهادی  خبر  بی  خدا  از  و  دین  بی  غربی  فرد  یک  که  بینی  می  و  کنی  می  نگاه  تیقو  چطور؟  .داد  انجام  شود  می  را  این

 و حق برای ما چرا خب ،دهند انجام را چالش آن خواهد می دنیا مردم تمام از و کند می شروع را چالشی و دهد می انجام دوربین جلوی

 نکنیم؟ جلب غدیر به دنیا را مردم تمام توجه و نکنیم استفاده روش این از مهمی این به حقیقت

 من مقدماتی صحبت این شود. شروع شما و من جانب از که بهتر چه و شود شروع جا یک از که خواهد می هماهنگی و فکر مقداری این

 تقاضا که فرمودند شریفی آقای حاج اما باشد ،کردیم تقدیم که قسمت 4 در داشتیم بنا که آموزشیمان کارگاه بحث ادامه سراغ برویم و

 داریم  را  افتخار  این  جمله  از  باشیم؛ خدمتشان  در  که  عزیزان زا  نفر  دو از  کردیم  تقاضا  ما و  داشتند  دوست  را  روش  این  دوستان  و  بوده  زیاد

 محمد.  آل  و  محمد  بر  صلوات  با  بیاورند  تشریف  که  کنیم  می  دعوت  ایشان  از  هستیم.  زهری  آقای  حاج  بزرگوار  استاد  محضر  در  هم  امروز  که

 .بفرمایید ،دارید بیشتری توضیح اگر ما سخنان درباره و بفرمایید مقدماتی صحبت آقا حاج

َََوَمخالفینهمَوَاعدائهَمَعلیَاللهَلعنتَوَالطاهرینَالطیبینََآلهََوَمحمدَعلیَاللهَصلیَوَالرحیَمَالرحمَنَاللهَبسم
َالدینَیومَقیامَالَیَاالنََمنَمناقبهمَوَفضائلهَمَمنکری

 که  گرفتم تماس فر قائم آقای با آمدن از قبل من .استندخو را غدیر خطبه خواندن خود که گرفتند تماس یا کردند سؤال رفقا از برخی

 یندهآ شنبه روز عصر که دهیم اختصاص غدیر خطبه به را شب یک است قرار و برویم منبر به ،دارند که  ای جلسه در شب چند ما بناست

 ایشان خوانیم. می را غدیر خطبه اهللءشا ان عشا و مغرب نماز از بعد صفی شیخ خیابان اول بزرگمهر خیابان اول الحسن بیت حسینیه در

 بخش 11 از هاییفراز را، آن همه نه اما وانیم.بخ شب دو ،شد استقبال زیاد اگر ببینیم ،بخوانیم را شب یک همین حاال ؛شب دو گفتند

 اهللءشا ان ،ندارند که هم آنهایی و بیاورند ،دارند را غدیر خطبه کتاب که کسانی البته کم. توضیح مقدار یک با و بخوانیم را غدیر خطبه

 .شود می تهیه آنجا

 الحسن   بیت  حسینیه  در  هآیند  شنبه  روز  عصر  پس  بودند.  کرده  درخواست  هم  برخی  که  بدهیم  امروز  را  نوید  این  گفتیم  غدیر  استقبال  بنابر

 کالهدوزان.

 طالب   از  یکی  از  که  داشتیم  توفیق  قبل  جلسات  در  ما .کنیم می  تشکر  بگیریم،  سراغ  توانیم  نمی  این  از  بهتر  عملی و نقد آموزشی  کارگاه  -

 می  آن به دوستان ،محتوا و کیفی و کمی نظر از هم بعد و کنند صحبت ای دقیقه 7 الی 5 غدیر با ارتباط در کردیم می درخواست

 و  آموزشی کارگاه یک این تا کنند اشاره ،دارند ضعفی و قوت نقطه اگر که خواستیم می دوستان از مطلب بیان طریق از هم و پرداختند

 ارائه  را خودشان مطلب و جایگاه به بیاورند تشریف که مصلحی آقای حاج االسالم حجت جناب از کنم می دعوت هم االن باشد. عملی

 محمد. آل و محمد بر صلوات با کنند
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ََکمالَجعَلَالذیَالحمدللهَالعالمینَرَبَالحمدللهَ.الرحیمَالرحمنََاللهَبسَمَ.الرجیمَاللعینََالشیطانَمنَباللهَاعوذَ-
َیاَعلیکَالسالمَ.آبائهَعلیَوَعلیهَالسالمَالمهدیََعلیَالسالمََ.علیهَالسالمَامیرالمؤمنینَموالناَبوالیتَنعمتهَتمامَوَدینه

َالطاغوت.ََوَالجبَتَتبطلَحّتیََتموتَاَلَحّیَََأّنکَأشهدَادرکنیَ.علیهَالسالمَالمهدیَاباصالَح
 رضوانی  آقای  بزرگوار  استاد  که  آیاتی  از  یکی  .بفرمایید  عنایت  صلواتی  فرجشان  امر  تعجیل  جهت  السالم  علیه  زمان  امام  محضر  کنیم  می  هدیه

وا که بود عمران لآ سوره 10٣ آیه ،کردند مطرح جلسه در امروز م  ص 
اْعت  ََ»و  ْبل 

ح  ََب  ه 
یًعاَالل ّ م 

ََج  ال  وا«َو  ق  ر ّ ف   جلسه در .(10٣عمران/ )آل ت 

 که  شود می داخل نفر یک در این از االن .کنید دقت مردم ای :فرمودند ،بودند نشسته اصحاب با سلّم و آله و علیه اهلل صلی اکرم پیغمبر که ای

 دیدن  مشتاق  و منتظر همه دهم. می او به اهلل ولرس منِ که جوابی به و کنید دقت سؤالش به .کند می من از الیؤس است، بهشت اهل

 ذهن صلی اهلل علیه و آله؛ اهلل رسول یا گفت .مندرس و کهنه یها لباس الهیئه« »رث ،بلند قد »طوال« شد. جلسه وارد شخصی شخص، این

وَا فرموده متعال خدای که شده مشغول آیه یک به من م  ص 
اْعت  ََ»و  ْبل 

ح  ََب  ه 
یًعاَالل ّ م 

ََج  ال  وا«َو  ق  ر ّ ف   اهلل  حبل این کیست؟ اهلل حبل این ت 

َ  سلّم  و  آله  و  علیه  اهلل  صلی  اکرم  پیغمبر  :فرمایند  می  السالم  علیه  صادق   حضرت  عزیزمان  امام  بزنم.  اهلل  حبل  به  چنگ  ام  آمده  من  چیست؟ ق  أْطر 
 
َ»ف

بی« م .انداختند پایین را مبارک سر لحظاتی برای  الن  َعَ»ث 
 
ف «َر  ََ»ثم .کردند بلند را سر بعد رأسه  شار 

 
َیَأ  بعد ابیطالب«َابنَعلیَإل 

ا فرمودند: و السالم علیه علی امیرالمؤمنین موالیمان و آقا به کردند اشاره م 
 
َاَ»ف ذ  ََه  ْبل  َیَاْلح  ذ 

اَال  ن  ر  م 
 
هَ َأ ََالل  ام  ص  ْعت  اال  «َب  ه  علیه  علی این ب 

 بلند  عرب  این  :فرمایند  می  حضرت بزنند.  چنگ  علیه السالم  علی  والیت  به  که  دهکر  امر  همه به  متعال  خدای  که  است  اللهی  حبل آن  ،السالم

 کرد. بغل سر پشت از را السالم علیه ابیطالب بنا علی رفت ،شد

م .کرد بغل را موال ظهره«َوراءَمَنَ»فحتضنوه ََ»ث  الَقام  و  ََف  رج«ََو  صلی  اهلل رسول یا گفت و رفت و کرد یخداحافظ ،شد بلند سپسَخ 

 و آله و علیه اهلل صلی اهلل رسول یا گفت .بود نشسته جلسه در علیه ما علیه ثانی غاصب زدم. اهلل حبل به چنگ من بده شهادت ؛اهلل علیه و آله

 اهل  که کسی ای بگویم ،دنبالش به ها کوچه در بروم من یدده می اجازه  گفت .بله گفت .است بهشت اهل شخص این گفتید شما؛ سلّم

 علیه   اهلل  صلی  پیغمبر  بفهمد.  نخواهد  نفر  یک  که  وقتی  از  امان  را،  حماقت کنید نگاه  بگذرد.  من  تقصیرات  سر  از  خدا  کن  دعا  تو  ،هستی  بهشت

 گفتن   برای  حرفی  تو  با  من  .برو  شو  بلند  ،بروی خواهی  می  اگر  موافقا«ََتجدهََ»اذن  فرمودند و  کردند  او  به  سفیه  اندر  عاقل نگاه یک  آله  و

 خب؟ هستید، بهشت اهل شما فرمودند سلّم و آله و علیه اهلل صلی پیغمبر .بله آقا، گفت .کرد پیدا را عرب همان .کوچه در مدآ شد بلند ندارم.

 تو اصالً قلت«َماَ»افهمت گفت و کرد ثانی خلیفه به نگاهی یک عرب آن .بگذرد من تقصیرات سر از خدا کن دعا یک شود می اگر آقا

 دادند؟ من  به  جوابی  چه  سلّم  و  آله  و  علیه  اهلل  صلی  اکرم  پیغمبر  شدی  متوجه اصالً  کردم؟  سلّم  و  آله  و  علیه  اهلل  صلی  پیغمبر  از  الیؤس  چه  من  فهمیدی

 ابن  علی دامان به بزنی چنگ که است این تو گناهان شدن بخشیده راه تنها و تو نجات راه تنها ،فهمیدی اگر گفت فهمیدم. بله گفت

 فتی.بی راه من دنبال که این نه ،السالم علیه ابیطالب

 دشمنان   دشمنی و  غدیر  دشمنان  دشمنی  مقدار  یک  باید  ،داریم  السالم  علیه   امیرالمؤمنین  غدیر  برای  کار  دغدغه  شما  و  من  اگر  ؛عزیزان رفقا،

 آمد. خواهد خودش دنبال محبت ،بشود تقویت که بغض .بشناسیم بهتر را السالم علیه علی

 سلّم و آله و علیه اهلل صلی اکرم پیغمبر وقتی آورده روایت مناقب در شهرآشوب ابن کردند، السالم علیه امیرالمؤمنین با دشمنی خیلی اینها لذا

 همان .آوردند هم کنار به را سرهایشان شدند جمع تا سه دو، همین قریش«َمنَنفرَ»اجتمع ،کردند معرفی را السالم علیه امیرالمؤمنین

 از  سوسمار،  بودند  کرده  معنا یک  حاال  .بودند  کرده  ترجمه  تا  دو  ،دیدم من  لغت  در  »ضب«  ،ضاد(  )صاد،  ببینید لغت  در ،»ضب«  یک  موقع

 اهلل نبی نگفتند ؛سلم و آله و علیهصلی اهلل  اهلل رسول نگفتند سلم و آله و علیه اهلل صلی محمدا«َ»لیت گفتند همدیگر به اینها شد. رد .اینها مقابل

صلی اهلل  محمد این کاش ای علی«َدوَنَضبَبهذَاَامرنَاَمحمدَ»لیت .منداری قبول را اللهی رسول ما اصالً چون؛ سلم و آله و علیهصلی اهلل 

 اکرم  پیغمبر  محضر  آمد  .شنید  را  کالم  اباذر  جناب  نشوید.  السالم  علیه  علی  رو  دنباله  اما  بشوید  سوسمار  رو  دنباله  :بود  گفته  ما  به  سلم  و  آله  و  علیه

 چنین  شما گفت و خواست را او آله و علیه اهلل صلی پیغمبر .نددز حرفی چنین اینها سلّم و آله و علیه اهلل صلی اهلل رسول یا .سلّم و آله و علیه اهلل صلی

َ گفتید که بودید کسانی شما نشوید؟ علی رو دنباله ،شوید ضب رو دنباله شما د؟زدی حرفی ََ»بخ  ََوَاصبحتَطالَبَابیَبنَیاَلکَبخ 
 حرف  این از ما ،آورده در خودش از را حرف این اباذر .ایم نزده حرفی چنین ما ما؟ گفتند مؤمنة«َوَمؤمنَکلَموالَوَموالیَامسیت
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 به هدیه یتومان پنجاه تراول یک زهری آقای اهللءشا ان ،دهد جواب هرکس شد؟ نازل آیه کدام شد. نازل آیه موقع همان .زنیم نمی ها

َ توبه مبارکه سوره 74 آیه .بدهد ایشان ون  ف  ْحل  «َ»ی  ه 
الل ّ ا ه؟چ که خدا قسم هم آن .دخورن می قسم ب  وا«َ»م  ال   ما ،نبوده حرفی چنین ق 

ْدَ بدان اهلل رسول یا اما ایم؟ زده حرفی چنین یکِ ق  ل  وَاَ»و  ال  ةَ َق  م  ل 
«َک  ْفر 

وا .کردند جاری زبانشان به را کفر مهکل اینها .اْلک  مُّ ه  اَ»و  م  ْمََب  ََل 
وا« ال  ن   نشدند. نائل ،حشاء« »کوه به کند می اشاره که داشتند که غرضی و قصد آن به الحمدهلل که کاری به کردند همت ی 

 یک  باید ،شود بیشتر و بیشتر ما در غدیر برای کردن کار دغدغه هیمخوا می شما و من اگر :کلمه یک بنده های صحبت تمام ماحصل

 برای  بتوانیم بهتر خیلی اهللشاء ان تا شویم آشنا بیشتر السالم علیه امیرالمؤمنین  دشمنان دشمنی و غدیر دشمنان دشمنی با مقدار

 طاهره  صدیقه  دل  خشنودی  موجبات  همگی  ید  و  لسان  با  ،کردنمان  کار  این  برکت به  ءاهللشا  ان  و  برداریم قدم  السالم  علیه  علی  امیرالمؤمنین

 محمد. آل و محمد بر صلوات برکت به کنیم راهمف را علیها اهلل سالم زهرا فاطمه

 که  این  از  قبل  و  آمد  خوشم  خیلی  که  من  .بود عالی خیلی  .زدم  می  را زنگ  این  اول  مانه در  من  ،بود  جدید  عصر برنامه  در  این  اگر  خب  -

 خواهند می و داشتند مصلحی آقای حاج ای دقیقه چند حبتص پیرامون ای نکته کسی اگر دوستان از کنیم، استفاده زهری آقای حاج از

 بگویید. را هایش خوبی اول بفرمایند. ،کنند اشاره

 مدعوین( از یکی )سخنان -

 وارد روایی داستان یعنی داستان، قالب از که بود این هم ایشان صحبت جالب بعد احسنتم، بدهند، ربطش هک طلبد می بیشتری زمان 

 رساندند. را مطالبشان و کردند خودشان جذب را همه و دشدن

 متشکر  خیلی -

 (مهمان سخن) -

 بود. مهمی نکته خیلی بودم، نکرده توجه  نکته این به من حتی .هست ظریفی های دقت خیلی احسنتم

 بگوید؟ مطلبی هست کسی .بفرمایید بله -

 آقا حاج های صحبت پای رویم می حاال .داشتیم کمی بسیار منتقد که جلسه چند این در هست اول دفعه ما .بود زیبا خیلی ظاهراً آقا -

 چیست. ایشان نکات ببینیم زهری

 ارزش و علم اهمیت به کنند اشاره شد می هم ابتدایش ،گفتند ایشان که ستانیدا یا روایات این مورد در. الرحیم الرحمن اهلل بسم -

  قرآن   آیات  از  آیه  یک  ؛اهلل  رسول  یا  است  گفته  و  است  آمده  دیگر  دور  جای  از  یا  آنجا  از  مصر  از  گویا  ،دوری  جای  از  شخص  این  که  چرا  م،عل

وَا است  آیه این .نشدم متوجه من را م  ص 
اْعت  ََ»و  ْبل 

ح  ََب  ه 
یًعاَالل ّ م 

ََج  ال  وا«َو  ق  ر ّ ف   طول  و ها سختی و مشکالت همه این یعنی چه؟ یعنی ت 

 حبل  و  نگذارند  کاله  سرش  بعد  که  چیست؟  آیه  تفسیر  ه،آی  بیان  آیه،  مفهوم  .کند  استفاده  آیه  یک  از  بیاید  که  داده  زحمت  خودش  به  را  راه

 نکنند. معرفی دیگری کس را اهلل

 غدیر دشمن اولین دارد. ربط هم خیلی .السالمم علیه بیت اهل دشمنی با ندارد ربطی ایشان سخن گفتند اینکه دیگر مطلب مطلب، یک این

 هم مرد این خود .آقاست  این اهلل حبل فرموده سلم و آله و علیه اهلل صلی پیغمبر  اینکه عوض است. بوده حاضر جلسه همان در دومی. کیست؟

 چون  است. بوده عناد روی از هم و حماقت روی از هم هم، باز .اهلل حبل به زدم چنگ هگفت ،گرفته بغل در را  حضرت  پشت از است  رفته

 باز  است. دین که است همان و خداست که است همان است. الهی وحی همان ،فرماید می را کالمی سلم و آله و علیه اهلل صلی پیغمبر وقتی

 در اینکه دیگر و دارد ارتباط هم خیلی السالمم علیه بیت اهل دشمنان به روایت این پس کند. مغفرت طلب او برای خواهد می او از رفته

 یکی  و  است  کرده  ذکر  را  السالم  علیه  منینؤامیرالم  دشمنان  و  غدیر  دشمنان  سلّم  و  آله  و  علیه  اهلل  صلی  پیغمبر  عظیمی  بخش  یک  ،غدیر  خطبه  خود

 غدیر خطبه در را خود از بعد سلّم و آله و علیه اهلل صلی پیغمبر اینکه غدیر، خطبه .گذاشته را گرها اشکال و ها دشمن دهانِ درِ و ها زیبایی از

َ است: این عبارت یک مثالً آیند. می کار سر چگونه دشمنان که کرده بیان ر  عاش  هَ َالّناس!َ»م  ن  ََإ  کون  ت  ْنََس  ْعدیَم  ةَ َب  ئم ّ
 
ََأ ون  َیَیْدع  ل  ََإ 

َََالّنارَ  َََو  َََیْوم  ة  یام  «ََاْلق  رون  ْنص   به   را  شما  .آیندمی  کار  سر  کفری  امامان  ،است(  امام  جمع  )ائمه  کفر  ائمه  زودی  به  .باشید  آگاه  مردم  ای  الی 

 سلّم و آله و علیه اهلل صلی پیغمبر دیگر جای یا بود. نخواهند شما یاور و یار قیامت فردای ،شدید آنها روی دنباله .کنند می دعوت آتش سمت

َ فرماید:می غدیر خطبه  همین در یکون  ْنََ»س  ْعدی«َم   شود. می پادشاهی و فرمانروایی و خالفت به تبدیل امامت لهأ مس من از بعد ب 
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َ کند. می لعن را آنها سّلم و آله و علیه اهلل صلی پیغمبر جاهمان ون  ْلع  ،َ»م  ون  ْلع  ََم  وب  ْغض  ََم  وب  ْغض  ْنََم  ََم  د  ََر  ی  ل  ْولی«َع   از تر مقدس ما دیگر ق 

 از  دوری صلی اهلل علیه و آله و سلم پیغمبر خودِ کرده، لعن صلی اهلل علیه و آله و سلم پیغمبر خودِ .بشویم توانیم نمی سلّم و آله و علیه اهلل صلی پیغمبر

 است.  خواسته افراد این برای را اخد رحمت

 کرده کارهایی چه که باشد هم آگاه و باشد حساس خیلی انسان السالم علیهم بیت اهل دشمنان به نسبت باید گفتند که ای جمله این پس

 می ؛ غدیر برای کردند می ذکر ،دیگر ای مدرسه در یا بود مدرسه این در علیه تعالی اهلل رضوان امامی حسن آقا حاج اهلل آیت مرحوم .واقعاً اند

 بیش  کردند  عنوان  ایشان  بعد  ترسند.  می  هم  غدیر  سرزمین  و  غدیر  لفظ  از  حتی  که  هستند  حساس  غدیر  به  نسبت  آنقدر  دشمنان  فرمودند

 که افرادی هستند. بعد مدینه یا هستند اول مدینه یا حج برای ها ایرانی دانید می مکه، به رفتیم می ها ایرانی ما وقتی پیش سال ٣0 از

 می انجام را حج اعمال و روند می  مکه سمت به و شوند می ها  ماشین سوار شوند،می محرم جُحفه روند؟ می کجا اول ،هستند بعد مدینه

 ببینید  حاال بود. غدیر سرزمین کنار از ها ماشین و ها اتوبوس حرکت جاده ،شدند می محرم که جحفه از پیش، سال ٣5 از قبل دهند.

 می غدیر سرزمین کنار از چون چرا؟ باشد، غدیر یاد به اگر دقیقه ٣ یا 2 ،باشد جمع حواسش خیلی حاالت، آن و محرم حال در حاجی

 که  دادند  تغییر  را  جاده  آمدند  نیست. غدیر کنار  جاده  شود،  محرم ،برود  جحفه  کسی  االن  شدند،  متوجه و دارند  عناد آنقدر  دشمنان  گذرد.

 غدیر  برای رکا و غدیر لفظ و غدیر سرزمین  و غدیر حقانیت به نسبت دشمنان اندازه این نیفتیم. غدیر یاد به هم ای لحظه چند ما حتی

 بود. زیبا خیلی و کردند اشاره که بود عالی نکته یک این .هستند حساس

 آمدند  اگر  مصلحی  آقای  پرسم.می  مصلحی  آقای  حاج  از  سؤال  یک  حاال  دانم.  می  موفقی  مبلّغ  یک  خودم  نظر  به  را  مصلحی  آقای  حاج  من  -

 ارائه ما برای کنید؟ می ارائه چگونه ،کنید ارائه آنجا بخواهید را مطلب همین و دخترانه دبستان یک بیاورید تشریف که گفتند شما به

 هم به .نشستی من مانتوی روی شو بلند !فریاد! جیغ کنند، می صدا و سر سوم و دوم و ابتدایی اول دخترانه دبستان است؟ خوب کنید.

 کنید؟ می چکار کنید. بیان السالم علیه ؤمنینامیرالم به راجع را مطلب نیا خواهید می شما .بچسبید

 تر مهربان باشد آنکه نام به

 مادر ز و بابا ز ما برای

 گوش آویزه بکن پندی دهم

 فراموش خود خدای هرگز مکن

 نیستم ای سقیفه غدیریم،

 نیستم ای خلیفه هر پیرو

 علی با دلم بند گره خورده

 نیستم دگری با علی غیر

 است طالب ابی پور من رهبر

 نیستم پدری بی هر پیرو

 دومی پدر روح به لعن

 نیستم عمری من خدا شکر

 هورا. و کف و جیغ ،دارد دوست را السالم هیعل منینؤامیرالم که هرکسی

 است.  خروار نمونه  مشت بفرستید. صلوات ایشان سالمتی برای بود. عالی بود، خوب خیلی -

 نگاه توانیم  می مختلف  شکل  به  را  روایات  ما  که  کنم  عرض  .دادند  هدیه  بنده  به روایت  آن  از  عیبی  وسط آن  که  بزرگوار  آن  را  ای  نکته  یک

 می اسراء سوره ،قرآن در داریم آیه یک ما ببینید بود. روایت آخر قسمت کردن بولد نظرم مد من ولی درست شما حرف اصل کنیم.

َ فرماید: ن  ََ»إ  ْمع  ََالس  ر  ص  اْلب  ََو  اد  ؤ  اْلف  ََو  لُّ ََک  ك  ئ 
ول 
 
ََأ ان  ْنهَ َک  واًل«َع  ْسئ   سّلم  و آله و علیه اهلل صلی پیغمبر شما. کنید نگاه را آن ذیل روایت م 

ّنَ  فرمودند: بابکرََ»ا  ّنیََا  هَ ََم  ل  نز 
م  معیَ،ََب  َََس  ن  رََا  م  ّنیََع  هَ ََم  ل  نز 

م  ری،ََب  ص  َََب  ن  ثمانََا  ّنیََع  هَ ََم  ل  نز 
م  وادی«ََب   شنیدید.  کم  شما  را  روایت  ف 

 نیست. آن اول تکه و است نادر اصالً روایت این حالیکه در چه؟ یعنی روایت این دانیم نمی ما آقا گفتند ،پرسیدم هم افراد از خیلی از من

ّلَ فرمودند: عَلیّ اِلی اَشارَ سلّم و آله و علیه اهلل صلی پیغمبر بعد کنید. دقت را آن دوم تکه ََ»ک  ک  ََاولئ  نهَ َکان   فواد  و بصر و سمع مسئواًل«َع 
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 سلم و آله و علیه اهلل صلی رپیغمب آقا که گویم می ،بگیرم را آن اول تکه اگر من خب .علیه السالم علی والیت درباره شوند می واقع الؤس مورد

 باید ،بفرمایند را دوم تکه خواهند می آله و علیه اهلل صلی پیغمبر چون ؛نیست آن اول تکه به ناظر روایت اصالً نه .گفتند را تا سه آن فضائلال

فوا قیامت تا سه این که بگویند را این ق  َمَ»و  ّنه  سئولون«َا   حرف اصل بدهند. جواب السالم علیه علی مقابل بایستند باید قیامت هستند. م 

َ روایت  آن که درست شما مواَ»و  ص 
ََاعت  بل 

ح  َََب  میعًا«ََالله   را  روایت توانیم می ما اما السالم علیه منینؤامیرالم فضیلت مقام برای شده انشاََج 

َ ،بیند می را فضیلت این که ثانی خلیفه که ببینیم درست را اول تکه آن حاال که بگوییم بیاییم و کنیم نگاه مختلف ابعاد از فون  عر 
ََ»ی 

َ ت  عم  ّمََاللهَن  ها«َث  نکرون   دنبال رود می و بیند نمی اصالً ،دارد السالم علیه منینؤامیرالم به نسبت که عنادی و بغض خاطر به اما بیند می ی 

 خالصه. کنم توجیه را زدید شما که حرفی این بشود ،زدم من که حرفی اینبا  شاید حاال افتد. می راه عرب آن

 رو  وقت  چون  .کنیم  استفاده  هم  عزیزان  دیگر  از  باز  داشتیم  دوست  ما بفرمایید. داریم  کار  شما  با هم باز  اینجا  بنشینید  متشکر.  خیلی  بله  -

 استفاده  تا بخوانند خودشان مخصوص لحن و صوت آن با را غدیر خطابه از قسمتی کردم تقاضا زهری آقای حاج از من ،است اتمام به

 محمد. آل و محمد بر صلوات با یم.کن

 هفتم  بخش در موضوع ترین مهم اما هست آن در هم مختلفی موضوعات که سلّم و آله و علیه اهلل صلی پیغمبر غدیر خطابه هفتم بخش در -

 ،السالم علیهم بیت اهل و السالم علیه منینؤامیرالم دشمنان مورد در و السالم علیه منینؤامیرالم دوستان ،علیهم السالم بیت اهل دوستان مورد در

 بعد، السالم علیه منینؤامیرالم بعد و خودشان که کردند بیان را مستقیم صراط  حضرت ابتدا فرمودند. را بیاناتی سلّم و آله و علیه اهلل صلی پیغمبر

 یک  اما کنند می بیان السالم علیهم بیت اهل و السالم علیه منینؤامیرالم  دوستان مورد در قسمتی یک حضرت بعد و السالم علیهم هدی ائمه 

ال  فرمودند.  قرآن  آیات  به  استناد  را  آنها  اکثر  حضرت  که  بدارم  عرضه  را  دشمنان  مورد  در  قسمت ّنَََ»ا  َََا  م  ه  عدائ  َََا  َََاّلذین  عون  سم  َََی  م  ن  ه  ج  ََل 
هیقاًَ ََش  ََو  ی  فورَه  ََت  ََو  ون  ر  هاَی  فیرا،َل  ََإّنََأالَز  م  ه  ََأعدائ  م:َاللهَقالَالذین  ّلماَفیه  تَک  ل  خ  تَأّمةَد  ن  ع  هاَل  تیَأخت  ذاَح  کوَاَا  دار  َا 
میعا.َفیها ْتََج  ال  ْمََق  اه  ْخر 

 
ْمََأ ه  وال 

 
اَِل  ن  ب  ءَ َر 

ال  ؤ  اَه  ون  لُّ ض 
 
ْمََأ ه  آت 

اًباََف  ذ  ْعًفاَع  ََض  ن  ارَ َمِّ
ََالن  ال  ََق  ل  ک  َََل  ْعف  نَض  ک 

ل  ََو  «َال  ون  م  ْعل   ت 

 مدح  خدا را السالم علیه امیرالمؤمنین دوستان.فرماید می بیان السالم علیهم بیت اهل و السالم علیه امیرالمؤمنین دشمنان مورد در حضرت مجدد

َ کرده. سرزنش و کرده ذم متعال خداوند را السالم علیهم بیت اهل و السالم علیه امیرالمؤمنین دشمنان .است ستوده و کرده ر  عاش  َ،َ»م  َالّناس 
نا وُّ د  ْنََع  هَ َم  م  ََاللهَذ  ،َو  ه  ن  ع  ََل  ناَو  یُّ ل  ََو  لُّ ْنََک  هَ َم  ح  د  ََاللهَم  .َو  ه  ب  ح 

 
ََأ ر  عاش  َ،َم  الَالّناس 

 
ََأ ّنَیَو  ا(َإ  ن 

 
ََ)أ ذیر  یََوَالن  ل 

.َع  شیر  ََاْلب  ر  عاش  ََم 
، الَالّناس 
 
ََأ یَو  نِّ ََإ  ر  ْنذ  ََم  َیَو  ل 

ََهاٍد.َع  ر  عاش  ال(َالّناسَم 
 
ََ)أ ّنیَو  بیَإ  ََن  یَو  ل 

ّیی.َع  ص  ََو  ر  عاش  ،َم  الَالّناس 
 
ََأ یَو  نِّ ََإ  سول  ََر  َیَو  ل 

ََع 
َ مام  ََاْْل  یَو  ص  ْنََاْلو  ْعدیَ،َم  ََب  ةَ َو  م  ئ 

 
ْنََاِْل ه ََم  ْعد  .َب  ه  ْلد  الَو 

 
ََأ ّنیَو  ْمََإ  ه  د  ََوال  ْمََو  ََه  جون  ْخر  ْنََی  .«َم  ه  ْلب 

 زیبایی های نکته از یکی ص 

 خطبه این در د.ندار دقت هم و شوند می متوجه افراد هم که جوری لفافه در اما کرده، بیان خطابه این در سلّم و آله و علیه اهلل صلی پیغمبر که

 یکی کردند. بیان حضرت حساس طور به و مخفیانه جا چندین اما نیاوردند را علیها اهلل سالم زهرا حضرت دخترشان نام صراحت به حضرت

 منِ  فرزندان هستند. او صلب از ؟هچ اما هستند، السالم علیه امیرالمؤمنین فرزندان من از بعد السالم علیهم هدی ائمه که جاست همین نیز

 ،علّی«َصلبَمنَذریتیَوَصلبهَمنَنبّیََکلَ»ذریة فرمود: حضرت که دارد جایی مثالً .السالم علیه امیرالمؤمنین صلب از اما پیغمبر

 .است علیه السالم علی برادرم صلب از صلی اهلل علیه و آله و سلم پیغمبر منِ فرزندان و ذریه اما پیغمبرند، آن صلب از پیغمبری هر فرزندان و ذریه

 .علیها اهلل سالم زهرا حضرت رحم از یعنی

 آماده که را مطلبی کنیم می دعوت میرلوحی آقای حاج از برسیم خدمت فردا ،باشد عمری شاءاهلل ان ما متشکر، خیلی خب احسنتم، -

 لحن  با شما .است گرم نفستان بفرمایید شما بکنند، دعا چند آقایان از یکی بپردازیم. بررسی و نقد به امروز مثل و بدهند ارائه ،اند کرده

 بفرمایید. خوتان

َ م  لّله  ْلَََا  ْدخ 
لیَا  ََع  ْهل 

ورَ َا 
ب  ََاْلق  ور  ر  َََالسُّ م  لّله  ََا  ْغن 

ََا  ل  قیرٍَََک  ََف  م  لّله  ْعََا  ْشب 
ََا  ل  ٍعََک  َََجای  م  لّله  ََا  َََاْکس  ل  ْریاٍنََک  ََع  م  لّله  ََا  ََاْقض  ْین  ََد  لِّ َک 

دیٍنَ ََم  م  لّله  ْجَََا  رِّ ْنََف  ََع  لِّ وٍبََک  ْکر  ََم  م  لّله  ََا  د  ََر  ل  ریٍبََک  ََغ  م  لّله  ََا  ک  ََف  ل  سیرٍََک  َََا  م  لّله  ْحََا  ْصل 
ََا  ل  ٍدََک  ْنََفاس  ورَ َم 

م  َََا  مین  ْسل  ََاْلم  م  لّله  ََا 
َ ََاْشف  ل  ریٍضََک  ََم  م  لّله  ََا  د  ناَس  ْقر  ََف  ناک  غ  ََب  م  لّله  ْرََا  یِّ وءَ َغ  ناَس  ََحال  ْسن 

ح  ََب  ک  َََحال  م  لّله  ََا  َاَاْقض  ن  ََع  ْین  ناَالد  ْغن 
ا  ََو  ن  ْقرَ َم 

ََاْلف  ک  ن  ََا 
لی یءٍََع  ش  لِّ ََک  دیر  َق 
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