
 

 1صفحه 

 

 179کارگاه شماره 

 1 قسمت   – 22جلسه  –مهندسی تبلیغ غدیر 

 م ی الرح  الرحمن  الله بسم
الم    همیعل نیالمعصوم االئمة و  نیرالمؤمنیام ةیبوال نیالمتمسک  من جعلنا الذي   للهالحمد   السَّ

  هللالحمد  لذت  د، یکن  مطالعه  دیبتوان  شتریب  خودتان  باره   نیا  در  شما  که  هرقدر  و   برسد  انی پا  به ریغد با  فهیسق  تقابل  بحث  نیا  که  وقت  هر

  یم سر به  یخاک چه ، مینبود اگر .م یهست نیالمتمسک من امروز ما  حاال ی عنی .ردیگ  یم  جا قلبتان در شتر یب نیسکالمتم من جعلنا الذي

  از را ما که م یبدان هم  خودمان که  نیا بدون ؛م یبود کرده عوض يزیچ  چه به را يزیچ چه م؟یبود یکس چه خانه در  ،مینبود  اگر م؟یکرد

 برو  که  دیبگو  دخواهیم  «للهالحمد »  ؟دکردن   اده یپ   را  ما  کجا  در  و  دکردن   جدا  را  ما  کجا  از  ؟دگذاشتن  خانه  کدام  در  ،دبرداشتن  جا  کی

 را   جمله  ن یا  واقعا  نیبنابرا  ی. باش   ها نجا یا  و   ی نباش  آنجاها  که   کرده   کمکت  او  کن   تشکر  خدا   از  برو   .است  او   کار  که   کن   شکر  را  تیخدا

  کجا   هانیا  ،يداد  پول اوالد،  خانه،  ن، یماش ما،  به  اگر  ایخدا  که  میکن  پروردگار  میتقد  جان  عمق  از  و  شتریب  لذت  با ،میرو  ی م  شیپ   ما  چههر

 داشته   را  ای دن  لذات  همه  شما   بکن  را  آن  فکر  ، نینب  را  االن  . بکن  را  فکرش  !فهیسق  خانه   در  باشد  داشته  را  ا یدن  يها  ینیریش  همه  آدم  که

 رفته  ،ستین  هم  آنجا   هم   ی کس  اگر  حاال .  ینباش  فهیسق  نگیپارکدر    که  ن یا  ، هن  که  نیا  تا   ی باش  شده   اده یپ   فهیسق  نگیپارک  در   اما   ی باش

 خانه  در  خدا  م؟ییگو  یم  چه  ما  حاال  اما  .است  جهنم  اوایل  و  نرفته  جهنم  عمق  آن  در  هم  باز  که  کند  شکر  را  خدا  دیبا  هم  باز  .گرید  يجا

 همه   نیا  با  خدا  که  است  يز یچ  آن  عین  و  خواهد  یم  خدا  که  هست  نیآ  عین  است،  بهشت  عین  که  يریغد  آن  ،را  معصوم  چهارده

 .دارد  فیک ،باشد  جا  نیا  ها  نعمت  هی بق  اصال  ،نعمت  کی  نیا  يبرا  که  واقعا  .«الذي  للهالحمد »  واقعا  .کرد می تقد  یدست  دو  ما  يبرا  مقدمات

 ف یکث  ي جا  در  کند؟  ی م  ی زندگ   کجا  اما   ردادو ... را    نیماش  لذت  جور  ک ی  و   هزار  ، دارد  بانک  در   پول  اردها یلیم  نفر  کی  که   نیا  مثل   قا یدق 

 ي جا  که   است  موقع   آن  لذت   . دهد  ی نم  مزه  گرید  هم  ا یدن  لذات  آن  خب  .منحط  جهت  همه  از  تیجمع  ک ی  در   .فیکث  اریبس  شهر  کی  يتو

  بد   يبو  و   بد  يجا  در  سوسکها  کنند،  فیک  لجن  در  عده   کی  د یشا   .بدهد  آدم  به  را  لذت  بردن،  لذت  يبرا  باشد   مساعد  هم   کردنش  فیک

 یم   نفس  که  ییجا  و  نهیزم  .میکن  فیک تا  باشد  قشنگ  شیجا   دیبا  اول  ،ستی ن  يطور  آن  روحمان  ،میستین  ينجوریا  ما  اما   کنند  یم  فیک

 دست   از  را  ن یا  کهبه ذهنم آمد    هلل الحمد  گفتم  دفعه  ک ی  حاال  .ببرد  لذت  يظاهر  يها  نعمت  آن  از  روحمان  تا  دباش  یزانیم  يجا  ،میکش

 .  م کن عرض  و ندهم 

 .یمبفرست بلند صلوات  کی  دفعه نیا الحمدهلل  يجا به ،م یباش کرده تکرار  دلمان دررا  الحمدهلل اسم که نیا يبرا که دارد جا

 . کنم عرض هم  را یک ی نیا د یده اجازهي. بگذر   شود ینم گری د وقتها یبعض

 هم   غمبریپ  آل  اسم  ، میفرست  یم   صلوات  ما  دییگو  ی م من  به   شمایا    دیبفرست  صلوات  مثال   ندیگو  یم آنها   ،د ییگو  ی م  شما   ی وقت  دینیبب 

 و   الذي  الحمدهلل  همان  همانجاست،  نیا.  ستین  آن  در  غمبریپ   آل  اسم  گریدو    محمد  یعل  یصل  ند یگو  یم  يا  عده   کی  .میآور  یم

 نیا  مکتبت  اصال   ،د یآ  ی نم  زورت  ؟ ییبگو  را  اش  هیبق  دی آ  یم  زورت  تو  چرا  . دنده  ی م  نشان   را  خودشان  که  است  مختلفش   ي ها  شکل

 محمد آل بدون اصال ما  اما  بماند .يدار قبول یی گو یم  دروغ هم را  غمبریپ  حاال .ستین گرید محمد آل آن در یعنی .ستا  يجور

 . ترسم ی م مییبگو ينجوریا .باشد هم   با  دیبا  ،هست هرچه . میندار قبولو  میستین

 : نید شدن کمرنگ(14

 شه یهم  . نندیب  ی م  را  اش  جهینت  شهیهم و   ندارند   ، افتد  ی م  ی اتفاق  چه که نیابه    کردن  فکر   وقت   ازه اند  آن   مردم همه  که است  نیا  واقعش 

  نقدریا  ،ي باشدغمبریپ   خدا  ،الناس  عوام  به قول  و  را  نید  اسم  واقعا  یبخواه  اگر  که  یاجتماع   در  حاال  .ماند   یم  یباق  مردم  يبرا   جهینت

  اندازدیب  چنگ  خواست  ی م  مگر  بود؟  کاریب  مگر  فرستاده؟   چه  يبرا  را  غمبریپ   هزار  چهار  و   ستیب  و   صد   خدا.  ندارد  رفتن  در   و  دواندن  سوسه

 خارج  دوتا  نیا  از!  دهد  انجام  خواست  ی غلط  هر  ی هرک  ، نه  ا ی  شود  اجرا   خدا   حرف  ای دن  نیا  در  بناست  ا ی  آقا  که  نیا  يبرا  مردم؟   مغز  به

 چهار  و  ستیب  و  صد خدا ساده  یل یخ . میزن ی م قلمبه  حرف ما  کند  ال یخ ی کس که  ستین يا ده یچیپ  حرف  دنشیفهم هم   یلیخ .ستین

  ،فرستاد  شهر  کی  يبرا  یگاه  ،فرستاد  ده  کی  يبرا  غمبریپ   یگاه  ،فرستاد  نفر  دو  يبرا  یگاه   ،ده  نآ  و  شهر   آن  در  فرستاد  را غمبریپ   هزار

  .نکند   حرکت  شیزندگ  در  ،ستا  من  تدستورا  که  آنچه  خالف  بر  نفر  کی  خواستم  است؟  خبر  چه  مگر  ایخدا  خب  .جهان  کل  يبرا  یگاه 

   ی.خم  و  چیپ  چ یه بدون ،است اش ساده  و صاف  ي معنا به ن ید يمعنا نیا

 دی با  همه  نجایا  تا  دیگو  یم  خدا  نی ا  بعدش  مرده؟  خدا  نیا  بعدش  ،فرستاده  غمبر یپ   زمان  لب  تا  را  غمبریپ   هزار  124  که  ییخدا  نیا  مگر

  آدمها  ا ی   شود؟  ی م  يز یچ  نیهمچن  بکند؟   خواست  دلش   ی غلط هر  بشر  که   است  ن یا  در  ح الص  بعد  به   جا  ن یا  از  رفتند،  ی م  خدا   نید  طبق
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 نها یا  ؟فهمند  ی م  خودشان  ،شده  تر  يقو  شانیمغزها  خورانده،  هانیا  به  گوسفند  مغز  یا  مغز  قرص  خدا  کردند؟   يرییتغ  ی قبل  اقوام  با  واقعا

  استعدادش  یک ی  حاال  .هستند  هم  مثل  همه  تیانسان  از  ییجا  کی  تا   ، دباشن  ای دن  يکجا  هر  در  مه  االن  ها   انسان  که  دارند  اعتراف  همه

 آدم  د یبگو د یآ  ی نم  کسچیه  نیقوان  ت یرعا  در   باشند،   نداشته  قبول هم  را  خدا   که  يزیچ  آن   در  اما   است  تر  ي قو  بدنش   ی کی  است،  شتریب

که   چراغ  ی.ستیبا  دیبا  .باش  یخواه  یم  یسهرک  ،يدیرس  که  خطر  چراغ  يجلو  ندیگویم  .دارد  فرق   جاهل   با  عالم  آدم  ،يقو  آدم  چاق،

 .نگذاشتند ا یدن  يجا چیه حاال  تا  یفرق چیه  .دیکن  حرکت دیبا  ،شد سبز

 د یگو  ی م   خدا   است.  نکرده   ي ا  تازه  کار  هم   خدا  . است  قصه  همان  هم  بعد   به  آنجا   از  د یگو  ی م  خدا  آن  پس   که   است  ن یا  ما   حرف  حاال  

 ف یتخف  ما   د یگویم  خدا  ؟داشت  يزیچ  ، یحرف  ی کس  ، فرستاد  ی م  خدا  دوباره   تا   هزار  چهار   و  ستیب  و  صد   مثال   ال حا   خوبه؟  تا   124+12

 حرف  که  است  نیا  مسئله  .است  همان  مسئله  اما   .م یفرستاد  شما  يبرا  نفر  12  فقطبلکه   .مینفرستاد  نفر  هزار  124٠٠٠  دوباره   .م یداد  ژهیو

  راه  ن یا  است،  ر یغد  اسمش   که  است  يزیچ  آن  يمعنا  و   مفهوم  ن یا  .شود  اجرا  د یبا   اجتماع  در   من   حرف  و   برسد  مردم  گوش  به  د یبا  من

 خودشان   مردم  است؟  چکاره  خدا  که  شد  نیا  وارد  يا   شهی ر  طور  به   و  آمد  فهی سق  مرتبه  کی  .رفت  یم  را  خودش  ریمس  خودش  يبرا

 یگاه   امروز  حاال   که  آنچه  ی عنی.  هستند  بلد   خودشان  را  همه  ،فهیخل  لوازم  تا   گرفته  اش  فهیخل  از  شوند  ی م  جمعپس    . رسد  ی م  عقلشان

 چکار  بلدند  خودشان مردم  آقا  گفت  . گفت را نیهم  هم  فهیسق که است ی حرف همان  ند، یگو  یم  اروپا  ر یغ  و  اروپا  در يروشنفکر شکل به

 ی ول  ، میبود آنجا  شیپ  ماه  دو   خودمان  که  نیا  با   ، کرده  نییتع  خدا  که هم  را  يا  فهیخل  .کنند   یم  نییتع خودشان  هم  راان  شه  فیخل  کنند،

 . دیزیبر دور یراحت نیهم به و  دیبکش خط را ش یرو ،کرده نییتع خدا که يا فهیخل .دیشو الیخیب

  چه کهحرف خدا  پس .  خدا حرف  شد؟  چه ن ید ي معنا د یگو ی م  یعن ی  .است ن ید کردن کمرنگ کارش ، د یآ ی م فهیسق که  اول همان از

.  کنند  نییتع  بلدند  خودشان  مردم را  است اسالم  سیرئ  که  آن  است،  مطلب  اصل  که  فهیخل  انداختیم دور.  را  میبکن  دیبا  چه  که  دیگو  یم

 ن ی د  یراحت  ن یا  به  که  ی کس  ،یبزرگ  آن  به  مسئله  آن  به  نسبت  هستند  ککوچ  هستند،  مسئله  آن  بچه  اسالم  احکام  هیبق  که  آن  از  بعد

  نماز  در حاال ،کرد خارج جامعه و فرد  و شخص و اجتماع موضوعاز  را نید و گذاشتکنار  امامت و خالفت  در را خدا حرف خدا، امر خدا،

   .دندار يکار رفتن در ا خد دست از ،معامالتش در  اتش،یشک در ،اش روزه و

  ،شدم  ستیکمون  دیگو  یم   یوقت  .ندارد  الزم  حیتوض  رگید  نیا  .شدم  ستیکمون  بنده  آقا  دی بگو  دیایب  صبح  نفر  کی  که  نیا  مثل  قایدق  حاال

  یم   تو  ،گذاشتم  کنار  را  خدا  خود  من  ؟!بخوان  نماز  ییگو  ی م  تو  ،گذاشتم  کنار  را  خدا  خود  من  .نزن  حرف  من  با  اصال  نماز  به  راجع  یعنی

 که   یکس  نیهمچن  ک ی  از  يا  اضافه  انتظار   چکسیه  یعنی  نه؟  ا ی  ستا  ی عیطب  نیا  د؟ نباش  غلط  معامالتت  باش  مواظب  شرع  طبق  ییگو

 وقت  کی  ي،گذار  یم  کنار  را  خدا  وقت  کی  شما  یعنی  .است  همان  نیع   کار  نیا  .میندار  ،شدم  ستیکمون  من  دیگو  یم  دارد  خودش

  یم  هرچه  یعنی  .است  غمبریپ   ،خدا  ندهینما  هستند،  زیچ  کی  تا  سه  نیا  .يگذار  یم   کنار  را  امام  وقت  کی  ،يگذار  یم  کنار  را  غمبریپ 

  ،کنار  ی گذاشت  یشست  را  امام   شما  ی وقت.  د یگو  ی م  خدا  دوخ  انگار   ، دی گو  یم   که  هرچه  که  است  امام   بعدش  .د یگو  ی م  خدا  خود  انگار   ، دیگو

 حرف   مییگو  یم  ما  که  يزی چ  آن  ي.برو   خدا  حرف  طبق  که  ستین  انتظار   تو  از  زیچ  چیه  در  رگید  .یگذاشت   کنار  و  یشست  را  خدا  یعنی

 .خواهد یم اخد که است يزیچ آن به شدن  نیمتد اسمش که يزچی آن  یعن ی .نید  یعنی  ،خدا حرف ،خدا

  نید خدا،  حرف خدا،  رنگ از را اجتماع کل   که بود  ن یا ،داشت ر یغد  با  فهیسق تقابل  که  يآثار و  ها  ضربه و  کارها  از ی ک ی شد؟ چه هجینت

  .ندارند   يکار  خدا  با  و  هستند  قهر  خدا  با  که  دانستند  یم  را  نیا  ،شدند   یم  بلند  که  صبح  مردم  راحت  یلیخ  یعن ی  .کنار  گذاشت  و  کَند  خدا

 .م یکن ی م  میدار خودمان . میندار خدا با  يکاردیگر  ،میکن  يکار هر  ما

 تعجب )  ، ددادن  شی رو  که  یلعاب   نی ا  است،  فالن  اژ یآل  با  فلزش  نیا  . ستا  یآلمان   قابلمه  کاین ی  ندیگو  یم   و   آورند  یم  قابلمه  کی  مثال

 سوپاپ   کی  است  يا  شهیش  درش  است،  وزنس  ش یها  دسته  (میدار  کار  قابلمه  با  همه  ستین  کارمان  از  دور   اد یز  ها   قابلمه  تو  میرفت  دینکن

  هم   آن  ی تومان  ونیلیم  کی  االن.  تومان  هزار  صد   چهار  قابلمه  کی  مثال  .ستین  دستم   نرخ  من   مثال   حاال  است؟  چند   نیا  هست،   شیرو

  ن یا  لعاب و  رنگ  ن یا  یفهم یم   هم  خودت  .است  قابلمه قابلمه،  بابا   !تومن  صد   د یگو  ی م  شما  يجلو  گذارد  ی م را  قابلمه همان نیع   .هست

  ا ی  خواندند  یم  غمبریپ   با  که  را  یجماعت  نماز  همان  فهیسق  با  که  یمردم.  شود  ینم  نیا  چوقتیه  آن  مغز  اما  آورده،  در  آن  شکل  به  را

  یم  هم نماز نیا ،قابلمه نیا شد قابلمه آن وقت هر ؛که نشده يزیچ پس  .خوانند یم دارند  هم باز  .دخواندن یم یعل با ،بود یعل اگر

 .نماز آن شود
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  اصال  خدا   نظر  از  نماز  نیا  .است  نماز  لعاب  ،است  نماز   شکل   ،ستین  خدا  دستور و  گفته خدا  که یکس  نآ   و  خدا   حرف  ي مبنا  بر که  ينماز 

 ، یانداخت  نیزم  رام  حرف  یوقت   ،یبخوان  نماز  همانطور  .خواهم  یم  چگونه  من  ینیبب  دی با  ،ن ید  ییگو  می  اگر  دیگویم  خدا.  ستین  قبول  مورد

 ی. بخوان خواهم ینم اصال

  آدم  کی  . شد  یم  گفته  اول  روز  دی با  که  است  یحرف  آن  تمام  اما  شود  یم  رد  ،دیآ  یم  کوچک  تکه  کی   خیتار  در  حق  حرف  وقتها   یبعض

 را   روزه  دارد  دمید  و  او  شیپ   آمدم  دی گو  یم   یوقت  که  یکس  همان  ست؟ا  یکس  چه  ،زده  را  حرف  نیا  سال  ستیدو  از  بعد  ،شده   دایپ   یکر

 که   یکس  آن  دستور  به  بنده  .یمبمال  میخواه  ینم  که  رهیش  ما  سر  رگید  .یراحت  نیهم  به  هارون؟  سرلشکر  در  رمضان،  ماه  روز  ،خورد  یم

. جعفر ابن یموس و هارون یعنی ،رساند یم را خدا حرف خداست، يجا که  کرده یم ادعا( نگفته ينجور یا او کنم یم اش ترجمه من)

 ن یا  خون  جواب  من   . زدم  گردن  را  نفر12٠  ا ی1۵٠  بنده   شانیا  دستور  به   . بود  انداخته  زندان  در   اه ربود  خدا  ی واقع   نده ینما   که  یکس  آن

  را  نیا،  بود  کرده  نییتع  خدا  را  آن  .کند   ی نم  ی فرق  که  نیا  بهانه  به  ،حرف  ن یا  دانم  یم  که  خودم  ؟بدهم  خواهم  یمگونه  چ  را  ادم  12٠

 خدا  يجلو  ودش  ی نم  که   فهمد   ی م  خودش  د، یگو  ی م  پرت  و   چرت  . دی گو  یم   دارد   چه  که  فهمد  ی م  خودش  در  آدم  یا   کردند   انتخاب  مردم

  خودم  بنده  جان آقا  د یگو ی م و  آورد ی م  زبانش بر  قشنگ را  ته حرف آن  ،فهمد  ی م  را ن یا ی وقت .انداخت جفتک و  آورد  در  يباز مسخره

 . جهنم میافت یم  د بع .میببر را فش یاقال ک ،میبخور پس بگذار  .ندارد  يا دهی فا  روزه نیا دانم یم

  مسجد  همان   در   ، کنار  یگذاشت  را  خدا   نده ینما   ی وقت  که   د دنیفهم  یم  و   گفتند  یم   اول  روز  همان  فهیسق  طرفدار  مردم    و  فهیسق  د ی با  را  نیا

 صبح  اول  صبح  ،غمبریپ   برنم  بغل  ؟!( شود  یم   دای پ   هم   از اینجا  ترقشنگ   )جا  ،غمبریپ   قبر  بغل  ،غمبریپ   محراب  همان  در  ،غمبریپ 

  ابن  عمر  سر  پشت  نماز،   به  ستیبا  قحافه  ابن  ابوبکر  سر  پشت  .مسجد  ایب  شو  بلند  و  بکن  تیچشمها  از  و  ریبگ  را  صبح  نیریش  خواب  نیا

 دباش  د.کردن   انتخابش  مردم  د،نکردن  ای  کردند  انتخاب  میندار  يکار  حاال   .کردند   انتخابش  مردم  هست؟  یک  نیا  .نماز  به  ستیبا  خطاب

 کرده   نییتع  را  نفر  کی  .اصال  میندار  يکار  بساط  ن یا  با  ما   که   د یگو  یم   خدا   ای   ؟ ییبگو  ی توان  ی م  هم   خدا  به  را  نیا  امت یق  روز  ، دندار  اشکال

 خواهد  ی م  دلت  يجور  هر  غمبری پ   قبر  بغل   و  کعبه  وسط   سال  هزار  شب  تا   صبح  اگر   ؟ دینکرد  ،دیبخوان  نماز   او   سر  پشت  بودم  گفته  ،بودم

 از   ید؟خواه  یم  چه  من  از  شما  نگفتم  من  که  يزی چ  .ندارم  نیا  يبرا  يا  پرونده  چیه  من  و  ندارد  ارزش  هپش  کی  اندازه  به  ،یبخوان  نماز

 ی م  مزد  هچ   يبرا  من  از  يخود  یب  نگفتم  من  که  ي رازیچ.  میده  یم  همرا    مزدش  میگفت  ما  دیگو  یم  خدا  ؟دیخواه  یم  چه   خدا  جان

 . دیریبگ رام قهی  دییای ب ،بگذارم کم ق ران کی  اگر ، گفتم هچ هر من د؟یخواه

  بنده   فاکتور،  نیا  آقا  دییبفرما  دیبگو  بعد  .کند  يکارگچ  رام  خانه  مثال  ،خود  سر  ودبر  نفر  کی  االن  .هستند  ينجوریا  هم   مردم  ؛چیه  که  خدا

  یپول  کی  تازه  ؟دیکرد  يکارگچ  رام  خانه  دیرفت  خبر  یب  و  اجازه  یب  شما  که  دم ید  را  شما  وقت  چه  اصال  من  د؟یکن  يکارگچ  بودم  گفته

 ؟ ستین ای   هست  . باشد  خراب  وارمید   و   در نیا  خواهم  ی م  اصال  خواهم ی نم  من .بکند   را  شما  ي ها گچ  نی ا  اورمی ب  کارگر  من یبده  دی با هم

   .ستین يا ده یچیپ  حرف یلیخ .زنم  می ساده يها مثال

 که   ما  گفتو    آورد  زبانش  به  ماجرا  آن  در  ییبن قَحْطَبَه طا  دیحم  نی هم  را  زدند  ی م  دیبا  فهیسق  اول  روز  مردم  که  یحرف  آن  یدنیبب  پس

  عقلم   نقدریا  ؟هست  يزیچ  چه  نماز  .میبخور  را  روزه  بگذار  پس   .میندار  جواب  هم   میدان  یم   میکرد  را  کارها   ن یا  خدا  نده ینما  ضد  امر  به

 نیا  همه  کردند،  را  کار  نیهم  ممرد  همه  .کن  ولش  .بخورم  را  نماز  چوب  کباری  ، بخوانم  نماز  کباری  .نکنم  ریاس  را  خودم  بار  دو  که  رسد  یم

 بیخودي زحمت اضافه هم کشیدند.  و  آنها عقلشان نرسید ،او عقلش رسید . دندیکوب هاونگ در آب مردم

ي دین که جزئیات منتسب خداست کنار گذاشتند، در بقیه وقتی مردم اصل دین را که نماینده پس مطلب اول در این باره این است که

 گذارند. به راحتی کنار می  ،ادات و معامالت و اخالق استمربوط به زندگی در عب

  . ها هستند  تر از این حرف  شاءاهلل خیلی زرنگحاال مردم  این زمان ما  ، به این موارد مراجعه کنید هاي عرفی خود هم اگر    شما در مثال 

مثالً چون چیز شاخصی   من ماندم که آن زمان چطور عقلشان نرسیده که وقت خود را تلف نکنند.  .کنندهیچگاه وقت خود را تلف نمی

گوییم که دیگر سکه آدمی را میحاال    .شودو مسلمین در کل دنیا صدام    است و همه بلد هستند، فرض کنید یک مرتبه رئیس کل اسالم

فهمد که دارد خود را مسخره خودش هم می  ، هر کسی او را قبول کندخود به خود اگر    .دانند که چه کسی استهمه میو  او خورده  

مثالی خنده دار است یا نه؟    ؟رات ایشان را اجرایی کنیمخورد که حاال ما بناست از امروز دستوکند. اصالً کجاي این هیکل به اسالم میمی

سوزن او به همه   .کسی نیست که نشنیده باشد  و  لم استند و به قولی جنایات او بوق عاه اشناسند و همه دید  را می  اوزدم که همه  

شد که   یک دفعه مثالً اینطوري می   ید. شما ببیناست  یک چیزي خورده  ، آنقدر که جنایت داشته و به آنهایی که دور هم بوده اند  ،خورده
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به شکل ظاهري که نیست. صریح   . دکنید اصحاب سقیفه فقط سبیل نداشتن  شد. آنگاه شما خیال می  این رئیس کل مسلمانان دنیا می

  ؟ پیچانی  حرف را می روایات است که این افراد هزاران برابر بدتر از امثال صدام بودند. حاال این افراد آمدند شدند رئیس اسالم دیگر. چرا 

سر اینکه آقا همه با هم  رویم  بعد می  ،شویم   رد می  شاز مابین  ،آییم یک جوري الپوشانی  حرفی که خیلی ساده و واضح است را ما می

بعد برسیم سر اینکه حاال چطوري باید رفتار کنیم؟ وظیفه   ،نماز بخوانیم. حاال صبر کن یک جا را تمام کنیم، ببینیم کجاي کار هستیم

 ما چیست؟ و.... خب این مطلب اول.

  ، سبقه دینی یعنی جامعه رنگ دینی دارددومی که در این باره قابل توجه است، مردم یک موقع هست که متدین هستند از نظر    نکته

... که در آن   از واصالً نم   باردمثل اروپا از در و دیوار آن ضد خدا می  .بی دین است  یک موقع نه اصالً جامعه، جامعه  .رنگ تدین دارد

آیی زنا مثل آب خوردن   که میبیرون هم    ،همان کلیسا به هر معنایی، این موارد که نیست هیچ  .گویم  حاال نماز خود آنها را می  .نیست

خدا  ضد ،یعنی از در و دیوار این جامعه . هیچ کسی هیچ تقیدي ندارد . فکر کنید آن بهکه  هر خالفی  .شراب مثل آب خوردن است  .است

دوباره نمی  مالی دینی روي آن شده اما در باطن هیچ خبري نیست. تا اینجا را گفتم االن  یزد. یک موقع نه سبقه دینی یعنی رنگ ر می 

 رود. یعنی این سبقه پاک شدنی است.  کم به سمت همانجا می  خواهم این حرف را تکرار کنم. بدانید که این جامعه کم

یعنی این را از دست خود پرت   .من این را از نزدیک دیدم  ، گویند  بودیم. قابلمه آلمانی که میروز    ۸یا    ۷ک بنده خدایی  یمن در خانه  

از این  سال است که ما داریم  2٠پرد و نه چیزي. تازه وقتی من پرسیدم گفت تقریباً نه لعاب آن می .آوردبه ابرو نمیخم  ،کنی زمینمی

لعاب آن شروع   ،کمی شعله زیاد باشد   .یدي. حاال برو یک قابلمه قالبی بخرکنیم. خم به ابرو نیاورده انگار تازه خر  استفاده می  مهقابل

غر    ،اگر از نیم متر بیفتد  .تفلون آن پاک شدبینی که یک مقدار از    دفعه هفتم می   ،ه اسکاچ را روي آن بکشیدفع  ۶  .کند به پریدنمی

شود آن را نگه داشت. این حرف را با حرف    نمی  .بین رفتنی استمالی به زودي از    خواهم بگویم این سبقه و رنگ  . یعنی می می شود

گوید، این م که آن جامعه اي که رنگ واقعی دین دارد و واقعاً متدین است به آنچه که خدا میخواهم بگوی  قبلی من اشتباه نگیرید. می

کنی و پاسداري ک چیز حقیقی داري دفاع میخطرناک است اما شما از ی  ،این را هم اگر رها کنی  .باید مواظب بودهم البته  سبقه را  

ها    تر از این حرف  خیلی سریع  ،الکی رنگ و لعاب مالیديو  خبري نیست  کنی اما یک چیزي را که از اصل آن    کنی و مواظبت میمی

 قابل پاک شدن است. همان اتفاقی که براي خود سقیفه افتاد.  

بفرما ببینم خودت چه گلی    ،شما زحمت کشیدي شیعه را محو کردي  .خط بکش   گوییم که آقا اصالً روي شیعه  ما همیشه به سقیفه می 

  متدین.  گفتند جامعه  دادند و می  این رنگ و لعاب را مدام قیافه می  ،در فاصله شد؟ آن دوتاي اولی زرنگ بودند به سر چه کسی زدي؟ چق

در نیاید.    شجایی رساند که یک نفر از مسلمانان نبود که دادراجع به اموال شروع کرد کار را به    ،تا پاي خود را گذاشت  ،عثمان نرسیده  به

 خواهم وارد شوم.   نمی .وقت را بگیرم خواهم  دانید و نمی چون می

اروپا پیش آن هیچ    ،شويدیگر از معاویه که رد می  ...   ا ه   ها و شام و آن بساط  و کثافت کاري   الحمراء  قصر  ، به معاویه و امثال آنها رسید

رنگ و لعاب هم دیگر نبود. نه که   ... که اصالً چیزي باقی نمانده بود. آن  کل اجتماع و به مسلمانی و دین و   به  ند یعنی گندي زد  .است

ه به قول امروزي ها آنقدر گیر نده ب  د.نک یف را کامل کنتا    نداصالً عشق و حال مردم به این بود که این رنگ ته مانده را هم نزن  ،نبود

 بگذار ما کار خود را کنیم. ،عنوان دین

یک است، در حقه بازي یک است، در خوردن اموال مردم یک عرق خوري یک است، در زنا  در  وقتی که آن خلیفه، وقتی که آن حاکم  

پس ما هم    .رفترسیدیم. دیگر کالً رنگ و لعاب دین    ،خواستیم  به، الحمدهلل ما آنجایی که می  گویند به  است، معلوم است که مردم می

مطالعه کنید از زمان عبدالملک مروان که رد   بروید خودتان  ،شنوید  خواهد بکنیم. یعنی آنچه شما االن از اروپا می  هر غلطی دلمان می

. از است  داده  کرد ولی او باز در محدوده خیلی محدوي انجام مییعنی معاویه و یزید، حاال یزید را هم که شنیدید چه کارها می  ،شد

کالم  ۳ -  2که باز  ئمهو کلمات ا سایه ائمه سریع رنگ ظاهري دین هم پاک شد و رفت پی کارش. باز هم ما و ، که رد شدمعاویه  

ما را رها کن اصالً.    .بروید بخوانید  ،بقیه مردم اصالً خودشان شستند و گذاشتند کنار. عرض کردم تاریخ موجود است  .و مواظبت داشتیم

ینکه پاک کردن رنگ و لعاب دروغین خیلی طول نکشید. یک زمان خیلی کم به محض ا  ،گفتند  میخود آنها با همان رنگ و لعابی که  

 طوري شدت گرفت که اصالً رنگی از دین باقی نماند.  ،زمان معاویه رسید و رد شد

جماعت منصوب از هاي خودشان آوازه آن پر است که در محراب مسجد کوفه امام    این نمازي که در کتاب  .آن دفعه هم عرض کردم

شما را به خدا این دین یعنی چه؟ دیگر در این   .محراب  کند در  طرف خلیفه در رکوع نماز )این را بنویسم کیف کنیم( شراب قی می



 

 5صفحه 

 

 179کارگاه شماره 

 1 قسمت   – 22جلسه  –مهندسی تبلیغ غدیر 

سبقه دین باقی مانده؟ این جز سبقه کفر چیز دیگري هم هست؟ جز مسخره کردن نماز معناي دیگري هم دارد؟ حاال امثال این زیاد 

وقت   . که نگفتند ضد خدا و پیغمبرچه چرت و پرت ها بر  ، ها که نکردند  در این منبرها چه غلط ، ها افراد در این محراب است که این

مالی الکی هم خیلی سریع   قالبی، همان رنگن  ود پی کار خود. هماآن نیست براي گفتن این موارد. می خواهم بگویم آن سبقه هم می ر

  شم نمی آید خوهایی می گویند که  چیز  االن خود وهابیت  ،آن سبقه این نیست که بگویی حاال سبقه ظاهري رابنابراین    . شود  پاک می

ِذيَن آَمُنوا»
ََّ
ُة ِفي ال

َ
فاِحش

ْ
ْن َتِشيَع ال

َ
وَن أ ِذيَن ُيِحُبَّ

ََّ
ی چه کثافت کاري  یعن  ،شهر مکه و شهر مدینهگفتن گناه هم بد است، ولی از خود    «ِإَنَّ ال

 نزده. سر  ، آیند سر اذان بدو بدو می و تا شهر توسط همان مردمی که اسم آنها مسلمان است  ین دواهایی که در 

  ،روند براي نماز جماعت  همین مغازه دارهایی که مغازه را باز می گذارند و می دوند می   .حاال بنده خودم با چند نفر از آنها صحبت کردم 

از ترس   .پدر سوخته ها که نمی گذارند ما کاسبی کنیم و اال اگر زور این افراد نبود ما می خواستیم کاسبی کنیممی گفت از دست این  

 مهیجر  چون باالخره ما آخوندها بلد هستیم زیر زبان مردم را بکشیم.  . شان براي من می گفتندد. خورویم سر نماز  ها می دویم و می   نای

 نیمدل نماز ا  . شود  یکه نماز نم  ن یخب ا  د.ند نماز جماعت بخوانند و برو نر مغازه را باز نگذارکنند که د  یهم م   ی کس  يهم برا  ينقد

 . ندیگو  ینم ینی ضرورت د را که ی نید و بکش بکش  یو زندان  مهیجرا ب،  یپول  ،یشکل

  يرید  ،را کنار گذاشته است  ریاصل امامت غدو    ساخته  فهیکه سق  ی در اجتماع   ی نید  يسازسبقه و ظاهرمطلب:    ن یدوم ا  قسمتب(  

 تا از آن مواظبت شود. ستی ن یقیشود. حق یهم محو م يظاهرکه آن سبقه  د یپا ی و نم دیینپا

 ی مطلبسال    14٠٠بعد از    .از کالم خانم حضرت زهرا  ن یکه االن عرض کردم تحت عنوان کم رنگ شدن د  یی حرف ها   ن یا  يبرا  حاال

  ي که معصوم بودنشان جا یآن خانم ؟ درست نباشد مانیحرف ها دنکن  م یکن یاما شک م  میکن یو انتزاع م لیلحت ،میکن یرا برداشت م

من   دینیست که ببما روشن کرده ا يما روشن کرده است و برا يچراغ ها را برا نیآن موقع ا .در ماجرا بوده استو  ناظر قصه  ،دخود دار

سال    14٠٠که ما بعد از    میحادثه عظ  نیروز ا  9٠  یال  ۵٠فاصله    در  ند؟یفرما  یچه زمان م  .شود  یطور منیا  نده یکه آ  م ویگ  یاز االن م

  لیلحت  وسند    نیا  اند.خبر داده    ،فتادهیهنوز اتفاق ن  شانیا  .اندفرموده   دهیند  شانیا  .میزن  یو حرف م  مینیب  یم  میرا داتمام خون دل ها ر

کند به صحت حرف خودش مهر    ی آدم جرأت نم  ، نباشد  نیاز خود معصوم  ی تا مدارک  . کردم  لیلیتحم من  ویکه بگ  ستین  نیا  . ماست

آن   يریگ  جهیاستنتاج و نت  نیپس اکه  شود    یراحت م  الشیآدم خ  ،کالم معصوم آمد  ،حضرت زهرا  مکال  ،بزند اما کالم امام  یقطع

 . فرمودند است که خانم ما حضرت زهرا يزیچ

ُه ِلَنبِ » :دمور نیدر ا کالم حضرت زهراج( 
ََّ
ا ِاختاَر الل َمَّ

َ
ل

َ
ْنبِ  ِه ِيَّ ف

َ
باُب  اِئِه يداَر ا

ْ
 ِجل

َ
ُتهُ  ِن،يالدَّ َو َسَمل ْوَدْت ِرمَّ

َ
 َعْظُمُه َو ا

َ
ْوُبُه َو َنَحل

َ
َق ث

َ
ْخل

َ
 « ا

  یآن موقع که هنوز کس  .نمودند  انیب  فهیو اتفاق افتادن واقعه سق  امبر یروز بعد از شهادت پ   ۵٠  یال  4٠مطلب را    نیا  حضرت زهرا

که خدا   یفرمودند: وقت  حضرت زهرا  ،افتد  یاتفاق دارد م  نینشده بود که چرا ا  یابی  شهینوز ره  ،افتاده است  یدانست چه اتفاق  ینم

باُب الدَّ » ،را انتخاب کرد ایآن دن امبرشیپ  يبرا
ْ
 ِجل

َ
مردم حاکم شده بود و همه مردم را فرا گرفته    یزندگ يکه رو نیلباس د «ِن يَو َسَمل

َق »آمد    رونیاز تن مردم ب  کم کم   ن یلباس د  نیا  ، کردند  ی داشتند حرکت م  ، یچه اجتماع   یچه شخص  ، خدا  نیهمه طبق د   بود و 
َ
ْخل

َ
ا

ْوُبهُ 
َ
  . باشد دنیقابل پوش  ،دیدوباره بپوش ، دیلباس است که شما آن را در آورد يلباس تا روز یعنی  .شد دهیپوس  نیپله دوم اصال لباس د  «ث

لباس    نیا  : گفت  یم   ، کرد  یکس نگاه م هر  یعن ی  . بود  ده یپوس  ،يکرد  ی خود به خود نگاه م  ، تن مردم  در   ن یباس دل  ن یکردند که ا  يکار

  ی م  گریسه ماه د   یماه ال  آدم دو  ، شود  یو خراب م  دهیکه پوس  یلباس.  رفته است  کجادهد تا    ینشان م  . ندازندیدور ب  و باید  است  یالک

ْوُبهُ »ود که برود ر ی دارد م گری د ن یداند که ا ی خودش م .پوشد
َ
َق ث

َ
ْخل

َ
 » بدتر از آن و  کهنه شد نیلباس د .کهنه شدن  یعنیاخلق  «ا

َ
َنَحل

ُتهُ » فقط پوسته مانده بودو  ن نداشت اج گرید  یعنی .آب رفتدر اجتماع  نیدهاي استخوان  . آب رفت شیاستخوان ها «َعْظُمهُ  ْوَدْت ِرمَّ
َ
  «ا

 .قدرت محافظت از خودش را از دست دادو رفتن شد  نیکال آماده از ب گریشد که د يجورمعناست  نیو به ا اصطالح است کی

را به  نیاسم د  . دینکن  یمال   رهیش دین گو ی مو  است  ه افتاد ی که چه اتفاق د ینفرما ی مظرافت   نیبه ا فهیروز بعد از سق  ۵٠حضرت زهرا

حد است که هم    نیپوسته هم در ا  نیا  .کارش رفته است فقط پوسته مانده است  یکه تمام شده است و پ  دینبدا  .دیاجتماع نمال  نیا

طور  همان.  رود  یم  کارشدنبال    ،دیفوت کن  کی  .از آن نمانده است  يز یچ  گرید  .رفته است  نیداخلش از ب  يهم استخوان ها  ،است  دهیپوس

  یوقت  .بوده است  ییرفتند و فراموش کردند اصال خدا  ا یفتند و دنبال لذت دنهمه دنبال کارشان ر  ،فوت کرد  ک ی  ، آمد  ه یمعاو  ک ی  . هم شد

  .کنم  ی اگر بتوانم اسم خدا را هم حذف م د یگو ی م  گری د نفر  کیفردا   ، کنم  یاز کنار اسم خدا حذف م را  امبریاسم پ  د یبگو  هیکه معاو

 . است اهرهط قهیکالم از صد کی  نیا .گردد  یبر م  ییجا  کیبه  ریمس نیا يمعنا
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ْنَواِر الِدَّ َو  ... ُبوَن يَو َتْسَتِج »: کالم حضرت زهرا نیدوم 
َ
َجلِ  ِن يِإْطَفاِء أ

ْ
بِ  ،یال فِ  یَو ِإْهَماِد ُسَنِن الَنَّ  ؟ هچ یعنی «یالَصَّ

ما   دییو بگو  دیدست بلند کن  .ی آورددرم  کجا سر  از  ینید  یکه ب  دیکه منتظر بود   دیدیرس  نجایو به ا  د ی: شما آماده بودندفرمود  حضرت

ما آماده   ، د یشناس  ی اگر ما را هم نم  ؟ دیبا ما بود  .میبله ما هم هست  دی بگو  ، آدم را صدا کند   یی جا  ک یاز    ی ک ی  یعنی  بُونَیتَسْتَج   .میهم هست

ْنَواِر الِدَّ »  .میا
َ
َجلِ   ِن يَو ِإْطَفاِء أ

ْ
انوار د  یگروه  یعنی «  یال از داخل اجتماع پاک    یرا م  نیآمده بودند که  ا  ینید  .کنند خواستند    نیکه به 

دست تکان    ،آمده بودند   نیخاموش کردن د  يکه برا  ییبه آن ها  ی جل  نیخاموش کردن انوار د  يآن وقت شما برا  .شده بود  یواضح

بِ » . میما آماده ا  دیگفت . دیداد فِ  یَو ِإْهَماِد ُسَنِن الَنَّ ،  بردن نیاز ب يشما برا .است غمبریهم سنت ها و دستورات پ  نیوه د جل ک ی «یالَصَّ

ما آماده    ، هر کدامش باشد  .غمبریپ   يخراب کردن حرف ها  يبرا  .گفتند  بونیتستج  غمبریپ   يمهمل کردن سنت ها  ،باطل کردن

آماده    یعنی  .هم اعتراض نکرد  نفر  کی  ،همه دست بلند کردند  .گذاشتند  غمبر یرف پ ضد ح  يرا برا  یهر بدعت  .طور هم شدنیهم  .میا

پشت   تیهمه جمع  نیا  .برو جلو نترس  .میستادیما هم پشتت ا  .میما هم هست  م وییبگ  ، کند  یرا خراب م  نید  ی چه کس  مینیبب  می ودشده ب

صراحت   نیبه ا  حضرت زهرا  .میما هم هست  .برو خراب کن  .یجامعه نترس  يها  نیاز متد  ی،نترس  یاز عل  یاصال نترس.  تو هستند

 نمودند.  انیب تیجمع يمطلب را برا

 .دیبفرست  یصلوات کی . تمام شد ریبا غد فهیاز مظاهر و موارد تقابل سق یکیهم بعنوان  14شماره  نیا نجایتا ا
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