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 ِبسِم اللِه الّرحمِن الّرحیم 
ُه َخیُر ناِصر َو ُمعین   َو ِبِه َنسَتعین ِانَّ

کنم. خداوند را خیلی شاکر هستم    عرض ادب و احترام و سالم خدمت همه بزرگواران عزیز و ارادت قلبی خود را خدمت شما تقدیم می 

بتوانیم در خدمت شما   تا  داد  توفیقی دست  را میکه  اینکه وقت شما  از  باشم.  و یک فرصت کوتاه دیگری هم مصدع   ،گیرم  باشیم 

گذاریم و دوست دارم که بیشتر هم از    با هم به اشتراک می  ،مرا حالل کنید. هر آنچه که بلد باشم و آموخته باشم  .کنم   عذرخواهی می

خیلی ممنون هستم. پیشاپیش باید عرض ادب و احترام و تبریک  ل  های محترم این کانا   و ادمین  سفیران  کانال   از بزرگوارانشما بیاموزم.  

، به مناسبت میالد مبارک پدر ، امامِ امام زمان مان، پدر مهربانمان، امام حسن عسکری و شادباش داشته باشیم خدمت ولی نعمت

هم باید عرض ادب و احترام   خاتون. امروز روز مبارک و مسعودی است، خدمت حضرت حکیمه  بزرگوارشان امام حسن عسکری

این گفتگوی شبانه ما اوالً مورد    ،و امیدوارم به برکت و میمنت این روز بزرگ  . امام هادیهمینطور    ،تبریک بگوییم خدمت ایشان  .کنیم

احمت نخواهم  هم باشد. امشب زیاد مز  رضایت خداوند متعال قرار بگیرد و همچنین مایه خشنودی و رضای خاطر مبارک امام زمان

انشاء   . داشت و چندین موضوع کوتاه را با هم به گفتگو خواهیم نشست. خوشحال می شوم که نظرات بزرگواران را بشنوم و داشته باشیم

ضوع هایی را داشته باشیم و برنامه هایی را برگزار کنیم. مو اهلل با کیفیت بهتر و با امید و تالش افزونتری بتوانیم در فاطمیه امسال کمک

این دقایق با هم باید به گفتگو بنشینیم، در رابطه با سنت و عرف برگزاری مراسم عزاداری هست. بعد مقداری راجع   در  مهمی که  بسیار

. طبیعتاً آگاهی و در نهایت انقالب قلبی افرادی هست که  صحبت هایی خواهیم داشتهایی که پیگیری می کنیم،    به اهداف و آرمان

.  خواهم کردنکته مهم را عرض    ۲ار می گیرند. اندکی راجع به باب مفتوح رحمت الهی با هم به گفتگو خواهیم نشست و  مورد تبلیغ ما قر

نظرات بزرگواران هستم. سپاسگزارم از محبت   دریافت کنم و منتظر    پیشاپیش عذرخواهی می   . امیدوارم که این عرض ادب مرا بپذیرید

 شما.

مقوله خیلی مهمی برخورد می کنیم. می خواهم خواهش کنم که به این    دو راسم فاطمیه ما به  برگزاری م  در باب سنت و عرف، در 

عادی و ساده ترین کارها را بخواهیم انجام   بسیار؟ اگر بخواهیم یک کار  انجام دهیم موضوعات بیشتر توجه کنیم. ببینیم که واقعاً چه باید  

ساژ شهر می خواهیم کاری انجام دهیم، یا مثالً می خواهیم که در فالن مجتمع  دهیم، در نظراتی که دوستان دادند که برای فالن پا

 تأثیر عرف است، سنت است و    .کنند و پیشنهاد خوبی هم هست  سیاهی زدن را پیشنهاد میبالفاصله  تجاری تبلیغی انجام دهیم، همه  

دارد اما به عقیده من گروهی که االن تقریبا یک سالی را گذراندند: نیمه شعبان، غدیر، فاطمیه و مراسم مختلفی را تجربه   بسیار خوبی

در اقصی نقاط کشورمان و حتی دوستان خیلی خوب ما که در کشورهای دیگر هستند و با هم خیلی دوست شدیم و گفتگو می    ،کردند

ست. دم دستی ترین کار  اکار خیلی ساده ای  ، اینکه فقط یک سیاهی بزنیم  . کنیم ک و هدایت می کم  برای جشن ها به همدیگرکنیم و 

کار   هم تر و ماندگارتر با  همین است. باید با هم فکر کنیم و با هم به ایده هایی برسیم که ببینیم چگونه می توانیم بهتر، عمیق تر، ژرف

  ، گفتند که در تمام سیستم های تبلیغاتی غرب  و سناریونویس این حقیر بود، می   های سینمایی   کنیم. دوست بزرگواری که استاد فیلم

  انجام دهیمکلمه می گردند: چه کنیم که اثرگذاری داشته باشیم و فیلمی بسازیم، کاری    ۳دنبال این    ، به خصوص فیلم سازی در هالیوود

عنصر را  ۳ثر و اثرگذار باشد؟ اگر فیلمی این  ؤدر ذهن همه بماند و میعنی کوتاه و ماندگار باشد و  .موجز باشد  داشته باشیم کهو تبلیغی  

 حتما می شود روی آن کار کرد. دیالوگ های کوتاه یا موضوعات کوتاه، تبلیغات و...  ،داشته باشد

از اینکه نوشتم   ه بند  خوب و عالی ولی باید به فکر چیزهای بهتر باشیم. نظر  ؛است  یکار خیلی ساده و خیلی ارزشمند  ،سیاهی زدن  صرفا

 ،زنیم   کنیم، منزل خود را سیاهی می  منزلی تهیه می   ، خاطر بود. بخواهیم روضه بگیریمهمین  به    ،سنت و عرف را با هم بررسی کنیم

می گوییم    ،و این گروه هر چه بیشتر بیایند  دعوت می کنیمگذاریم، مداحی    منبری می  .کنیم  کنیم و گروهی را دعوت می  پذیرایی می

هست. اما همین منزل می تواند دانشگاه ما باشد یا کالس،   به این صورتمی گوییم چرا کم آمدند و... خالصه  ،کم بیایند   .روضه بهتر بود

ند و کار خود را جلو ببریم. اما تغییر کمی تواند  مکان ها    .تبلیغ کنیمبرای همه  همسفری های ما باشند، نامه بنویسیم یا در گروهی  

توانیم از این اصول درست   است اما می خواهم با هم فکر کنیم و ببینیم که چگونه می  نوعی کارسیاهی زدن یک نماد است. پذیرایی  

  ی پیدا میآیا اشکال  ،دقیقه ای  ۳استفاده کنیم. یعنی اگر منبر ما تبدیل شود به پخش یک کلیپ  های جدید    اما در قالب سنت و عرف  

های کوتاه و سخنرانی های کوتاهی که دوستان خوب ما استفاده    توانیم این کار را انجام دهیم؟ االن می بینید که این کلیپ  کند؟ آیا نمی
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کند    کنند، زیرصداها و وکال هایی می گذارند، حاال فارغ از اینکه به نظر من این وکال ها و صداها خیلی بلند است و نقض غرض می   می 

کنند. پس گروهی که می خواهند برای فاطمیه کار کنند، لطف کنند در  استفاده می کنند و کار میدوستان اما به شکل هنرمندانه آن، 

دقیقه ای   ۵جدا کنند و بصورت کلیپ های    ،جذاب است  بسیارسخنرانی های اساتید بزرگوار ما نکات را گوش دهند و آن چیزهایی که  

  در شب های فاطمیه برگزار شده   وسخنرانی های غرا  فیلم هایی که  از  استفاده کنند. یا    تا افرادبفرستند  ل ها  در کانادقیقه ای    ۴یا  

شود. حتما نباید مراسم   خود این یک روضه، یک مراسم می  استفاده کنیم. فیلم های مربوط به آن را در بیاورید، کوتاه کنید و بفرستید.

دنبال این کارها باشیم. االن اثرگذاری این کانالها  بیشتر باید  خیلی خوب و عالی هست، اما    اینگونه مراسم هم البته    ؛ خیلی بزرگی بگیریم 

 تمرکز این دفعه روی چند نفر    خود،  کنم برای پذیرایی و مراسم  ثر بوده؟ خیلی مهم است. پیشنهاد میؤو سخنرانی های کوتاه چقدر م

  هایمان را بزنیم و بگوییم ما درصدد قانع کردن شما نیستیم و می  هایشان را بشنویم و حرف  بتنفر را دعوت کنیم و صح  10  مثالً   .کنیم

از اینکه ما روضه ای بگیریم و افرادی را دعوت   امر  اگر انتقادی دارید، بگویید. چه بسا این  های ما گوش بدهید و  خواهیم فقط به حرف

. به این نیایندو افرادی که مدنظرمان هست، هیچوقت به این جلسات  متر باشد  مه  ،کنیم که سال های سال این حرف ها را شنیده اند 

 . پایه های سنت و عرف، نماد و قالب های جدیدشود فکر کرد:   می

خواهیم برای چه کسی روضه   خواهیم صحبت کنیم؟ می  ببینیم با چه کسی می  .عنوان فکر کنیم  ۳در این موضوع باید حتماً به این  

رویم که برای چه صحبت کنیم؟ با فروشنده ای که االن ناراحت از رکود اقتصادی هست یا دو مشتری   یک مجتمع تجاری می  بهبگیریم؟  

مدلی چه    او  پذیرش  ، برویم به او چه بگوییم؟ بگوییم آقا بیا راجع به فاطمیه صحبت کنیم؟ اصال وقتی دعوتی نشده  ،آید   به مغازه می 

گویم این کارها را   بگوییم؟ نمی  چه  که  به مغازه او برویم   ،را بررسی کنیم. کسی که منتقد ماست، مخالف ماست  موارد؟ این  خواهد بود

خواهیم صحبت کنیم؟ چه مدل و روشی برای صحبت هایمان انتخاب    کسی می  گویم فکر کنیم ببینیم با چه  بلکه می  انجام ندهیم؛ 

 ؟ کشد و به چه اهدافی دست پیدا کنیمتا چقدر طول ب کنیم،

خواهیم اینجا تکیه بزنیم و چای بدهیم؟ خیلی   بگوییم می  .ن یا محله ای برویم که کالس باالی اجتماعی داردافرض کنید ما به خیاب

 ۳م بهتر شود؟ به این  گویم چه کنی  کنیم اما می  همه را به دیده احترام نگاه می   .کنیم  نمی  خوب است، آفرین. هیچکدام از اینها را نقد

مان دارند   دوست .خواهیم صحبت کنیم؟ کسانی هستند که با ما هستند، متحدند و ما را قبول دارند با چه کسانی می :پارامتر فکر کنید

چه اتفاقی باید برای اینها بیفتد؟ راجع به آن صحبت   .ان شاءاهلل اثرگذار هم هست و خالصه اینها همه جوره با ما هستند  .پذیرند و...  و می

 کنیم.  می

  از آنطرف هم بگویند، می  .گویی  گویند راست می  می  ،همیشه ساکت هستند. ما حرف بزنیم  که خنثی هستند،  افرادگروه دوم: یکسری  

وب هستند و خالصه سکون دارند و  این افراد توده های اجتماعی خنثی و ساکت هستند. متدین و خ  ! گویی  گویند شما هم راست می

بر علیه آرمان های .  کنند   کنند و بر علیه ما کارشکنی می  اتفاقاً صحبت هم می   .یکسری افراد هم هستند که مخالف و منتقد ما هستند

یک   .داریم  االن با مخاطبین کل اجتماع خودمان سر و کار  .زنند و ضد هستند. کاری با دشمن ندارم  و حرف می  کردهه افکنی  هما شب

 ما با همین افراد دم دستی جامعه خودمان می   .آنها مورد نظر من نیستند  .کنند  فکر و هزینه می  .توطئه دارند  عده اصالً برنامه دارند، 

کنی؟    خب! مگر ما را تشویق نمی  ؟گویی  هایی که با ما هستند را باید تبدیل به مبلغ کنیم که مگر نمی  خواهیم صحبت کنیم. پس آن

خانم مستحق و نیازمند را تقبل کن، مبلغ باش. یک مجلس روضه، یک مجلس جشن در مغازه ات بگیر. در   ۴سم اهلل، شما هزینه  پس ب

 ... است. برای تهیه بروشور بانی شو تا چاپ شود.مغازه ات یک پارچه سیاه بزن. دوستان و خانواده را جمع کن و بگو این شام به مناسبت

 کتاب هدیه بده. 

  یعنی این افراد را یک پله باالتر   .کنند   می   تأیید را باید تبدیل کرد به کسانی که با ما هستند و ما را    گروه هایی که خنثی هستند  -۲

د با ما  ایبنه این افراد    ؛گویی   تو راست می  ،گروه دیگر هم بگویند  به  ،گویی   بیاوریم. به جای اینکه ساکن باشند و بگویند تو راست می

  .نه نیاورند   ،افتد   راه می  کنند. مثالً اگر دسته ای در روز شهادت خانم صدیقه کبری  تأییدیعنی مؤید ما شوند و ما را    .همراه شوند

  پس این افراد را با تبلیغ   .پوشیم  نه ما سیاه می  .پوشیدیم   کنیم. تا دیروز پیراهن سفید، آبی و قرمز هم می   بگویند ما هم شرکت می 

 با ایثارمان تبدیل کنیم به کسانی که با ما هستند.  و ها، لبخند، با احسان  با حرف ،خود

آن افرادی که منتقد ما و مخالف ما هستند و خیلی هم به ما نزدیک هستند، اتفاقاً این افراد را باید تبدیل کنیم به کسانی که ساکت و  

بزرگی انجام داده باشیم. بخاطر اینکه در یک جمع خانوادگی نشستیم،  خیلی  کنم کار    فکر می  ،خنثی شوند. اگر این هدف را دنبال کنیم
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پدربزرگ هم نشسته   .کنند   و صحبت می  ههمه اقوام و دوستان نشست  ،دخترخاله، پسرخاله، دختردایی، پسرعمو  است.  عیددر روز    مثالً

کند.    ه باال و پائین هرچه که ما ساختیم و همه را ویران می کند ب دارد و شروع می  دایی بزرگ ما یک چیزی را مستمسک نگه می   .است

نشیند و    گوییم. او هم می  چیزی نمی  ،با یک جک، با یک اظهار نظر و همه هم به خاطر اینکه دایی بزرگ هست  ،حال با یک مثال

 را جواب می   یکردیم و شبهه ا  ی شان کنیم و تبلیغ م  توانیم کمک  کردیم واقعاً می  بینی کل خانواده ای که ما فکر می  یکدفعه می

شود، چرا؟ چون ما نتوانستیم این مهره ای که    درصد می  100دادیم، با یک صحبت و با یک سکوت ما... این اثرگذاری زیاد و در حد  

در  افرادی که خیلی    ، دهد   قرار می  تأثیر مثال همه چیز را تحت    یا  آدم خیلی خوبی هم هست و همه دوستش دارند، با یک جک  تفاقاً ا

شود، کیان خانوادگی را باید حفظ کنیم که یک    کنند و ما هیچ راهکاری برایش نداریم. اوالً توهین می ثر هستند، صحبت می ؤمخانواده  

ند یا خواهیم که روضه بگیر  ولی اگر بتوانیم روی این افراد هم کار کنیم که ساکت باشند، چیزی نگویند و نمی   . وقت دلخوری پیش نیاید

گویی و همه    های خنثی کنیم که بگویند راست می  فعالیت تبلیغ را انجام دهند، فقط سکوت کنند و سعی کنیم اینها را تبدیل به آدم

شود که اگر بتوانیم با این تقسیم بندی موافق، خنثی، و افراد علیه ما را مشخص و با   اینها اینطوری نیستند. این هم رسالت بعدی ما می

همینطور که   .روی این افراد کار کنیم، ممکن است بتوانیم به موفقیت دست پیدا کنیم. در مجموع باید به یک راهکاری برسیمبرنامه  

دگرگون شود. دشمن شماره   آنان  خواهیم در روضه آگاهی بدهیم که آن انقالب قلبی در قلب افراد اتفاق بیفتد و دل   می   ، عرض کردم

برای این است که مردم را آگاه کنیم. دشمن شماره یک اعتقادات ما، دوستان ما    ،دهیم  ه انجام مییک ما جهل است. همه کارهایی ک

 جهل و جهالت است.

اطالعات بدهیم   خواهیم  .. می.عزیزان ما  ،خواهیم آگاهی و اطالعات بدهیم. به دوستان گل، دخترخاله، پسرخاله، دخترعمه ، پسرعمه  می

وقت به نتایج   آن  ،ها شود  ها و دل   بنابراین اگر نتیجه این آگاهی، دگرگونی قلب  .کسی مخالف نیست  و مردم را آگاه کنیم. با آگاهی

شود. درباره آگاهی و انقالبهای   کار، این آگاهی، این حب، معرفت و ایمان در وجود مردم نهادینه می   قشنگ تری خواهیم رسید. یعنی این

 شویم.  این دو مورد باشد، بیشتر مواقع موفق می قلبی بیشتر فکر کنیم و اگر استراتژی ما در 

برای چیست؟ برای این است که به مردم بگوییم   ،دهیم  همه کارهایی که انجام می  دو نکته را حتما باید ذکر کنم که خیلی مهم است و 

در خانه خدا بیایید، بندگی خدا را کنیم. اوالً اینکه باید خودمان بنده خوب خدا باشیم که شکی هم در آن نیست و همه ان شاءاهلل 

  . اد بگیریم و همه از خودمان بگذریمبا گذشت بیشتر باشیم، باید ایثار را ی   .هستیم ولی باید بیشتر کار کنیم و باید خوش اخالق تر باشیم 

  آید و هرکس که می   باز  ، . این باب مفتوح رحمت الهی که هرکس توبه کرده، با حضرت فاطمهبرای آشنایی دیگران با امام زمان 

 خواهد از گذشته اش دست بکشد، بسم اهلل بیا. 

 آ آ / اگر صدبار توبه شکستی باز آنچه هستی باز هر

با تحمل و مدارا که به درگاه رحمت   ،با لبخند  .کنیم برای این است که مردم را به اخالق خوب دعوت کنیم  ی همه صحبت هایی که م

 مسئله خیلی مهم توجه کنیم:   این قسمت باید به دو در . بیایند الهی

. در جامعه را اندازه گیری کردند  مؤثرگذاری افکار  تأثیرکنند و    ، کار می وجود داردسسات تحقیقاتی  ؤنموداری در تمام رسانه ها و م   -1

پژوهش  هستند. هنوز هیچ استداللی نکردیم و صحبتی  با ما  درصد مردم همواره بسیار موافق    ۷گوید که همیشه    می   این تحقیق و 

گویند   می ن افرادیا ،رست بگوییمروند. ما غلط بگوییم، د ما را دوست دارند و قربان صدقه مان می .نکردیم، این افراد با ما موافق هستند

روضه   گویند عالی بود.  مان خوب نشده، این افراد می  فهمیم جشن  خودمان می  .خورد  بهم می  ،جشنی که گرفتیم  عالی بود، عالی بود. 

وامع را تشکیل درصد مخاطبین همه ج  ۷ها   گویند الحمدهلل خیلی عالی بود. این ها می  خوب نشده و آنطور که باید و شاید نشده اما این

ها را با خود موافق   توان این  می  ،درصد از مخاطبین کسانی هستند که با کمترین اثرگذاری و با کمترین تبلیغ های کلی   ۴۳دهند.    می

 کرد.

منتقدهای سرسختی هستند و اگر درست و به موقع    آنهادرصد سوم کسانی هستند که خیلی باید تالش کنیم که با ما موافق شوند.  ۴۳

 شوند.   هم با ما موافق می  آنان ،صحیح و با استاندارد خود تبلیغ کنیم و

 شوند.  با ما همراه می ، ی هستند که خیلی مخالف و منتقد هستند و اگر درست عمل کنیمندرصد سوم کسا ۴۳

پایان، هر کاری کنیم و هر روشی انجام دهیم   ۷ شوند. این برای تبلیغات مذهبی    هیچوقت با ما موافق نمی   ،درصد چهارم از قسمت 

گویند نه! و موافق و همراه و    کنید، می  درصد مردم را هرکار  ۷ست که  ابلکه برای تبلیغات بیرونی در حوزه رسانه های جهانی    .نیست
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درصد دیگر هم که راحت همراه   ۴۳آن    روند.  درصد جامعه که مخاطب ما هستند و قربان صدقه ما می ۷شوند.    همکار و همیار شما نمی

 و چه راهکارهایی را در پیش بگیریم.  داشته باشیمباید ببینیم چه برنامه ریزی  ،درصد سوم که سرسخت هستند ۴۳و  شوند. ما می

یا کاری را   داریمدهیم و قضاوتی درمورد دیگران    تبلیغی انجام می   برای کنم که همواره    خواهش میاز محضر مبارکتان  نکته دوم:    -۲

وظیفه هستیم. ما باید این وظایف را به بهترین   همواره به این توجه داشته باشیم که ما مأمور به انجام  بگیریم ودهیم، جلسه ای    انجام می

کار دهیم و   یعنی هم کار درستی انجام می   ، نحو انجام دهیم. درست انجام دادن کار و انجام درست کار. یعنی همین که کار درست باشد

مثل روضه فاطمیه که این کار، کار درستی   .خودش فی نفسه باید کار مفیدی باشد، کار بندگی باشد. یعنی کار مقبول درگاه الهی باشد

بسیار  این نکته    کار درست را هم باید درست انجام داد. و همان  یعنی باید    است. اما انجام دادن کار درست هم خودش موضوعیتی دارد. 

خودش یک باب است    کهست  اار درست؛ و درست کار انجام دادن( ولی ما مأمور به وظیفه هستیم و این یک طرف مسئله  مهمی است. )ک 

کنیم. به   گیریم و تیر را پرتاب می  کشیم، هدف می  و آن طرف چیست؟ حصول نتیجه. و حصول نتیجه دست خداست. ما کمان را می

 دیگر نتیجه با خداست. ؛ را درست انجام بدهید خودشما وظیفه  .هدایت صُنع خداست  .عنایت خداست آن هدف خوردن

صدبار به او   !نه بابا  ؟ من نشستم برای فاطمیه کاری انجام بدهم و بگویم فالنی  مثالًاالن    .کنم خودمان را در نظر بگیریم  خواهش می 

 ودم؟  سال پیش مگر کجا ب پنج انجام نداد. فکر کنم ببینم خودم ،گفتیم

خدمتگزار بودم؟ مبلغ بودم؟   اینطوری بودم؟ مگر این آدمی که االن هستم، بودم؟ مگر من  سال پیش کجا بودم؟ مگر من   سه، چهار، ده

ن حد سه سال پیش  انه! ما هم مورد تبلیغ قرار گرفتیم و دیدیم کار صحیح و درستی است و درس گرفتیم و حاال اگر یک نفر را در هم

در این   ،در اندازه گیری تبلیغ مان  ،درباره او قضاوت بد نکنیم. همه گل هستند. در قضاوت کردن هایمان  خدای ناکرده  ،بینیم  خود می

به این سادگی نباید از   !ولش کن آقا  این جذب بشو نیست.  ، بودیم، به این زیاد نگاه نکنیم که ما هر کاری کردیم  مؤثرکه ببینیم چقدر  

بله نباید    ،تازه جذب شده   .فالن، این هنوز کار دارد  .. مثالً .  حاال یک ذره حجابش هم   ، می گویم فالنی می آید روضه  مثالً  .آن گذشت

به او سخت زیاد    ، کمی باال، پایین بود  ،بله اگر کسی آمد   . شما بی حجاب نیا  بگوییم در روضه محبان حضرت فاطمه زهرا  بیاید. مثالً 

ایشان سالها    .در سال هفتاد با استاد و آموزگار بزرگواری آشنا شدم  .حداقل من هم اینطوری بودم   .خودمان هم همینطوری بودیم  .نگیرید

آن موقع   بودم؟ مثالً  هتا قبل از آن چ  .حیاتی برای من اتفاق خاصی افتادموضوع    ناگهان سر یک   .با من صحبت می کرد، تبلیغ می کرد

کنیم و خیلی هم به آنها    ها را سرزنش می   که االن آن  دیپلم می گرفتیم، کجا بودیم؟ نه ما هم مثل همین آدمهای معمولی جامعهکه  

به آن الگوریتم و   حواسمان  بنابراین.  از اول که همه اینطور نبودند  .از ما اینطور بودیم  بسیاری.  بودیم  همان هامی خندیم، ما هم مثل  

 .هستیم همین ما نیزبدانیم که  و   باشد  درصد  ۴۳درصد و  ۷درصد،  ۴۳درصد،  ۷ ؛نموداری که عرض کردم

شدم.  مصدع اوقات شما عذر می خواهم از این که  ، التماس دعا .را انجام دهیم خود کار انجام وظیفه هستیم وبه این که مأمور نکته آخر 

  ، کنم  ی که خدمت بزرگواران عرض میآخرین موضوع   کنیم.  گفتگو  بیشتر  کلی با هم  خیلی دوست دارم که راجع به این مباحث اصولی و

، جمع بندی همه این عرایضی  وجود داردمهمی که   بسیارنکته  مفیدتر برگزار شود.    جلسات  این  ،بیشتر  با مطالعات و تحقیقات  ان شاءاهلل

طرف، هدف از برگزاری برنامه هایمان یک طرف، که چه   سازی های جدید یکدقت به سنت و عرف، و قالب سازی و نما  ، که عرض کردم

داشته باشیم، آگاهی و انقالب های قلبی را داشته باشیم.  ،دست پیدا کنیمبه چه هدفی باید  چه مدتی و ،با چه مدل و چه روشی ،کسی

  عنایت الهی بیایند و  به  ؛وسیله ایم  همه ما  چون  نه  که  به ایثار و احسان ما  باب مفتوح رحمت الهی را داشته باشیم که همه ممکن است

سکوت کردند، بعد    المؤمنینامیر  :یک نکته خیلی مهم ها را در نظر بگیریم که عرض کردم.  این  .ما باید رحمت آفرین و مهربان باشیم

اشهد ان ال اله    :آیا این سکوت شما جایز است؟ گفتند اگر می خواهی این اذان که می شنوید  :ایشان فرمودند  به  فاطمه زهرا  حضرت

قبول   .سکوت کنمباید    ،بماند   )اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم و العن اعدائهم(  اال الله و اشهد ان محمد رسول الله 

 است؟ 

در این    .کار عالی است. لطفاً آن را بخوانید. حتما خطبه فدک را بخوانیدآفرین    .تبلیغ کند   به دوست عزیزی بگو خطبه فدک را ترویج و 

 المؤمنینچرا امیر   :الؤقبول است؟ س  . ایشان گفتند اگر می خواهید این ها بماند، من باید سکوت کنم  .حتما بخوانید  ،چند روز باقی مانده 

دانم،   نمی   ،و نماز می خوانی، سنی هستی  هستی  از من می پرسید، مسلمانال را  ؤیی که االن این سسکوت کرد؟ به خاطر همین شما

منی؟ او می گوید بله، ؤبه توحید خداوند مقری؟ م  ،خدا و قبله را قبول داری، قرآن را قبول داری  ،که هستی  حنبلی، شافعی، مالکی، هر

همین قدر ایمان داری، همین قدر که خیلی کم است و ممکن   و مسلمان هستی،من  ؤمی گوییم همین که م  .حاال والیت را قبول ندارد
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 را امیرالمؤمنین  آن  مسلمان هستی، تمام. جواب  امیرالمؤمنینشما به واسطه سکوت    .بحث آن جداست  ،است قبول باشد یا نباشد

االن خیلی از مسلمانان هستند که مدیون و مرهون همان سکوت کنم.  اید  بماند، ب   اشهد ان ال اله اال الله داده است. اگر می خواهی  

اگر   ، گویند اگر راست می گویید  همه، همین وهابی ها که می  جواب خیلی روشن و واضح است. همه و  .هستند  سکوت امیرالمؤمنین

چرا پس سکوت کرد؟    .رابطه خوبی داشتبا خلفاء    امیرالمؤمنینگویید که    ها دارید می سازید و میائمه هست، عذر می خواهم شما

 چرا اعتراض نکرد؟ چرا انقالب نکرد؟ چرا؟

ورد، یکی از هزاران هدف، ااین بود سکوت کنند. که چه؟ یکی از هزاران دست  ایشان  وظیفه  . مأمور بودند  . می گوییم آقا سکوت کردند 

سکوت کرد. بله سکوت   گویند چرا علی  همین آقایانی هستند که دارند به ما می تازند و می   ،سکوت کردند   امیرالمؤمنینحکمتی که  

  یعنی مرهون و مدیون سکوت امیرالمؤمنین  ، بزند  همه، هرکس دم از توحید، نبوت همه مسلمانان،  . ستدلیل مسلمانی همه ما  علی

جوابشان   با مطالعه باید  اوالً؟  چراباید ساکت باشم و باید تحمل کنیم. گفتیم باشد.  د این اذان باشد،  است. خودشان فرمودند می خواهی 

بینیم که طرف می گوید   ،بوده؟ اما کلی در نظر بگیریم   به چه صورت  ؟ نبوده؟  ببینیم آیا سکوت بوده  مطالعه می کنیم دوماً ؛را می دادیم 

حدیث    .بگذار تاریخ صحبت کند   .این ها بحث تاریخی است  .است  سوزاندن مال تاریخ   «در»اصال فرض بفرمایید که دری نبوده است،  

  ؟ دیگرانی که به ما می گویند چرا حدیث می خوانید  .تمبارها این را گف  ؟خب تو چرا حدیث می خوانی.  است؟ حدیث نخوان، قرآن بخوان

هم که داری نقد می    در نبوده، تو هم که داری تاریخ می گویی، تو  گوید اصالً   می  بگو.  شما  ، می گوییم تاریخ نمی گوییم  .تاریخ بخوانید

می    چطور تو تاریخ  ،بخوانیم، اگر تاریخ قبول نیستتاریخ را    .همه را می آوریم  ،تو نقل کنی؟! اگر تاریخ است  ،من نقل نکنم  چراکنی،  

چه کسی   ،گویی   تو هم که داری حدیث می خوانی، تو هم که سند تاریخی را می  .بیعت کردند خودشان    امیرالمؤمنین  گویی؟ آقا اصالً 

 : گوید  می  ؟می خواند  هریرهابو  !گویند حدیث نخوان  می  . رمایندمی ف  فرض بفرمایبد امام باقر  گفته؟ ابوهریره گفته است. چطوری؟ مثالً

سکوت کردند؟  چرا امیرالمؤمنین همین عرضی که کردم .پس به اساس و بنیان ها توجه کنیم !نه، نه، نه :می گوید  ؟بخاری !نه، نه، نه

، داری  است. اگر می گویید دری نبوده  همین  آن  حکمت  .همین است  ایشان  دلیل سکوت  اتفاقاً   .همین که شما مسلمان هستید  ،دلیل

چگونه می خواهی به اهلی ثابت کنی دری بوده، دری سوزانده شده است یا    !نمی دانم عقل را بگو  .قرآن بگو  ،تاریخ می گویی. تاریخ نگو

را روی کاغذ    خود  راتژی تبلیغاست  ،را  خود  استراتژیاگر    :به این نتیجه برسیم  با هم   می خواستم  ،نشده است؟ همه این ها که عرض کردم

  می توانیممی توانیم تبلیغ کنیم و با همه   من به شما قول می دهم  ،نقشه راهی را تهیه کنیمو    بنویسیم، بدانیم که از کجا به کجا برسیم

 اشید. هم موفق و پیروز ب  به عنایت امام زمان اهلل به حول قوه الهی وصحبت کنیم و ان شاء

ممنون   .را داریم   و خصوصاً حضرت صدیقه طاهره  دست بوس و پابوس شما هستم که نوکری، خدمتگزاری اهل بیت  .سپاسگزارم

 را بیان کنید. خود نقایصم را به من بگویید، انتقادات  از بزرگواری شما هستم که برای من پیغام بگذارید و

 .ما را هم دعا کنید، التماس دعا دارم

 یا علی مدد 
 


