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 می بسم اهلل الرحمن الرح
و  ح افِظاً و  ق ائِداً و   اًیَّکُلَِّ س اع هٍ و لِ یه ذِهِ الس َّاع هِ و  فِ  یآبائِهِ فِ یو ع ل هِیالحُج هِ بنِ الح س ن ص ل واتُک  عل  ک یَِّکُنْ لِو لِ الل َّهُم َّ

 الیط وِ  ه ایأ رْض ک  ط وْعاً و  تُم تع هُ فِح ت َّى تُسْکِن هُ  ناًیْو  ع  لًاین اصِراً و  د لِ

ا شْه دُ ا نَّک جاه دْت  فِى اللَّهِ ح قَّ  ،امیرالمؤمنین ای کیعِبادِهِ، ا لسَّالمُ ع ل  ا رْضِهِ، و حُجَّت هُ ع لى اللَّهِ فى ن یا م ای کیا لسَّالمُ ع ل 

 جِهادِهِ، و ع مِلْت  بِکتابِهِ
 

 و خطابه  ریو غد  ریغد  دیع   درباره  یینکته ها  ،میهست  ریغد  امیشدن به ا  کینزد  چون در آستانه  ؛ییمد گوآ  سالم و ارادت و خوش  عرض  با

از رحلت و  شیدر هفتاد روز پ له آو  هیصلوات اهلل علاکرم  امبریاست که پ  نینکته ا نی. مهمترکنم یعرض م ریخطابه غد مجموعه ریو ز ریغد

هزار نفر بنا بر نوشته  ستیخم با صد و ب ریبه نام غد ییمکه در جا یلومتریک ستیدر دو ،بعد از عمل حجه الوداع در مکه ،ناتششهاد

ن و امام اخودش انسان. کیاز جهاز شتران درست کردند به قد  یشرکت فرمودند و منبر یو سن عهیاهل ش نیو مورخ انیاز راو یاریبس

 .ستادندیا ،بود یکه به صورت سن امروز منبرآن  یباالالسالم  هیعل یعل

 

ساعت   ۴-۳حضرت در آنجا که حدود    یکردند. خالصه سخنران  یو حضرت آنجا سخنران  ستادندیاالسالم    هی عل  امیرالمؤمنینن  اراستش  درطرف

از  تشانیو سه سال رسالت و مامور ستیبوده که آنچه در طول ب ایشانو سه سال  ستینبوت و رسالت ب خالصه و عصاره ،دیطول کش

ساعت  کیبدون اکو حدود  ،ساعت بوده ۴-۳ ساعته )البته که با اکو ۴-۳ یسخنران کیآن روز در  ،بودند دهطرف خداوند متعال انجام دا

گرم  ابانین بآدر  تیتا آن جمع کردند یحضرت را تکرار م یصحبت ها ،را در اطرف گمارده بودند یحضرت افراد یعنی .شود یم میو ن

 الحجه( بشنوند. یروز هجده ذ

 

و مدارک  کنم یکه من عرض م یبی و سه سال رسالتشان را به ترت ستیاز ب یاخالصه  ،لهآو  هیصلوات اهلل علاکرم  امبریپ  یآن سخنران در

 کنند. یم انیب ،نقل کرده اند یو سن عهیکه ش ریمخصوصا از متن خطابه غد

 ی سه موضوع اصل ،حضرت به آن پرداخته اند ریغدکه در خطابه  لهآو  هیصلوات اهلل علاکرم  امبریو سه سال نبوت و رسالت پ  ستیب خالصه

 ست:ا

در مورد معاد و عدل خداوند متعال و کال  یو مختصر میمسائل نبوت، مسائل امامت و مسائل قرآن کر د،ی: مسائل توحاعتقادات -1

 .یمسائل اعتقاد

و بعد به مردم  درا خواندن یاتیمتذکر شدند. آ لهآو  هیصلوات اهلل عل امبریپ که  یاخالق یو فطر یاخالق لیاص ینکته ها: یمسائل اخالق - 2

 .همیسالم اهلل علطاهره  خدا و ائمه امبرینسبت به خدا و نسبت به پ  فیو وظا نید غیدر مورد تبل ینکات اخالق تیتذکر دادند. مخصوصا رعا

 فرمودند.  دیحرام را تأکاز منکر، حج و عمره و حالل و    یاز احکام را مخصوصا نماز و زکات، امر به معروف و نه  ی: بعد هم تعدادحکاما  - 3

 در آنجا گفتند. لهآو  هیصلوات اهلل علاکرم  غمبریبوده است که پ  یمسائل نهایا

 

گروه مردم را  ،کردندیکه صحبت م یاقهیدر هر چند دق لهآو  هیصلوات اهلل علاکرم  غمبریبود که پ  نیا ریاز نکات برجسته خطابه غد یکی

 مردم! ی« اناس! معاشر ال: »فرمودندیمخاطب ساخته م

معاشر الناس ما » ست؟ین نیچن ایآ : مردم!کردندیاز مردم سؤال م یبود که گاه نیا لهآو  هیصلوات اهلل عل غمبریپ  یاز نکات ابتکار یکی

 د؟ییگویچه متقولون؟«  

 ی. مولتکردندیاشاره مالسالم  هیعل امیرالمؤمنین در قسمت امامت، مفصل به  یاست که در طول سخنران نیشان ااز نکات برجسته  یکی

 دندیدیآنجا بود و همه مالسالم    هیعل  امیرالمؤمنینخود    یعنی،  السالم  هیعل  امیرالمؤمنین  ری. هم تصویریو تصو  یصوت  یعنیرفتار کردند.    ییایمِد

 .گفتندیرا مالسالم  هیعل امیرالمؤمنین لیو هم فضا کردندیحضرت اشاره م و
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 امیرالمؤمنین امامت    دییدر تأ   هیرا فرمودند و حدود صد آالسالم    هیعل  امیرالمؤمنینصفت از صفات و اختصاصات    ستیحدود دو  ریغد  خطابه   در

 فرمودند. انیب همیسالم اهلل عل نیو ائمه طاهر

 هی صلوات اهلل عل غمبریپ  نیجانش نیکه آخرارواحنا فداه جمله درباره امام عصر  ۴۰د است که حضرت حدو نیا ریاز اختصاصات خطابه غد یکی

 فرمودند: ریاست، صحبت فرمودند. در بخش هشتم خطابه غد یجهان یِحکومت اسالم دهندهلیاست و تشک لهآو 

 «السالم هیعل  یإنّ خاتم االئمه منّا القائم المهد  اال»

« بعد هم صفات و است  علیه السالم  یمهد  کنندهامیو فرجام ائمه از ماست، ق نیخاتم االئمه و آخر  دیآگاه باشکه گفتند که » نیا

 فرمودند. انیرا بالسالم  هیعلحکومت امام زمان  اتیخصوص

هست، دارد و  لهآو  هیصلوات اهلل علاکرم  غمبریکه مورد نظر پ  ینکات برجسته جالب ،از اعتقادات و اخالق و احکام ریغ  ریخطابه غد مضمون

 یآشنا کردند. مخصوصا معرف ،شودیشروع م دیاز توح نیکه د نیمردم را با فرهنگ د لهآو  هیصلوات اهلل علاکرم  غمبریاست که پ  نیآن ا

که خدا را از تمام  یهیتنز دیجمله توح نیتربزرگ که یلیو نه تعط یحینه تشر ،یهیتنز دی« توحاهلل و الحمدهلل حانسب» یخدا

است و  «لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ کُنْ یَ، وَ لَْم  ولَدْیَُو لَْم  لِدْیَقُلْ هُوَ اللَُّه أَحَدٌ ، اللَّهُ الصَّمَُد ، لَْم »سوره  ،کندیموجودات در ذات و صفات جدا م 

 .«ءٌیْ شَکَمِثْلِهِ   سَیْلَ» کنندیم داللبه آن است علیهم السالم است که ائمه میقرآن کر اتیدر آ یاجمله  کی

 لهآو  هیصلوات اهلل علاکرم  غمبریپ  :ندیفرماینکته را م نیاول ا ،کنندیکه صحبت م ینیو جانش علیه السالم امیرالمؤمنیندر مورد  دیاز توح ریغ 

 ستنادبا ا ؛کنمیم یکنم و معرف یو فرزندان او را معرف امتیق امیرا به مردم تا قالسالم  هیعل یدستور خداوند متعال است که من عل نیکه ا

َو إِنْ لَْم َتفْعَلْ فَما » کندیمحکم صحبت م یلیو خداوند متعال خ «ِمْن رَبِّکَ کَیْالرَّسُولُ بَلِّْغ ما أُنْزَِل إِلَ هَایُّأَ ای»به فرمان خدا که 

و عمل فرمان خدا و  رشیعنوان پذ هب لهآو  هیصلوات اهلل علاکرم  غمبری. و پ ینکرد غی رسالت خدا را تبل ،یاگر انجام نداد «بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ

 .دهندیکار را انجام م نیدر مقابل خدا، ا شانتیعبود

نه امروز از همان روز تا امروز و  ،را امروز در تمام جهان انیعیش فهیکه وظ ریدو تا جمله هست در خطابه غد ،که انجام دادند نیاز ا بعد

  بلّغیفل»  :ندیفرمایم  .است  ریدر بخش ششم خطابه غد  یکیاست:    نیو آن دو تا جمله ا  کندیمشخص مالسالم    هیعلتا زمان ظهور امام زمان  

«؛ الولد یو الوالد ال» بانیحاضران به غا دیبا ،سخنان را که امروز بر شما زدم نیا «امهیالق ومی یو الوالد الولد ال لغائبالحاضر ا

 شان ابالغ کنند.به فرزندان دیبا ،شودیهم شامل پدر م شود،ی« که هم شامل مادر مفرزند دار» یعنی« والد»

 است: نیا ریدوم در بخش دهم خطابه غد جمله

 .«یاَمٌر ِمنَ اهللِ و ِمنّ فَاِنَّهُ  یو تَنهَواهُ عَن ُمخالَِفت  حضریو تبلّغوکم أن لم    یقول  یو أنّ رأس االمر بالمعروف أن تنتهوا ال  اال»

 گرانیو به د دیانتقال بده گرانیو به د دیبفهم د،یامروز مرا بشنو یاست که حرف ها نیامر به معروف ا نقطه نیباالتر که دیباش آگاه

اسالم و معرفت اسالم و قرآن اسالم و  دِیتوح  در ضمن ارائه «السالم  هیعل امیرالمؤمنین یمعرف»امر به معروف  نقطه نیکه باالتر دییبگو

از اول تا آخر   ،هست  ریکه در خطابه غد  یمهم  اند. نکتهسال آموزش داده  ۲۳  نیدر طول ا لهآو    هیصلوات اهلل علاکرم    غمبریاست که پ   یبمطال

 بان،یکند. حاضران به غا  دایحتماً به تمام مردم جهان انتقال پ   ریطالب روز غداصرار دارند که م  لهآو    هیصلوات اهلل علاکرم    غمبریاست که پ   نیا

 همیسالم اهلل عل نیو ائمه طاهر دیبه آنها هم برسان ستندیو حاضر ن ستندیکه ن ییاند، آنهاکه متولد نشده ییفرزندداران به فرزندان، آنها

 استدالل کردند. ریبه روز غد در طول زمان نیاجمع

اطهر  یخطبه فدک حضرت زهرا ،استدالل شده لهآو  هیصلوات اهلل عل غمبریروز بعد از وفات پ  ۳۰روز تا  ۱۰که حدود  ییهااستدالل از یکی

است.  هایسالم اهلل علحضرت زهرا  نیالنساء العالم دهیزن س نیو بزرگتر لهآو  هیصلوات اهلل علاکرم  غمبریپ  ادگاریو  تنها بازمانده ،هایسالم اهلل عل

بوده،  هایسالم اهلل علغصب شده که حق مسلّم حضرت زهرا  شانیکه از ا یدر خطبه فدک به عنوان برگرداندن فدک هایسالم اهلل علحضرت زهرا 

 نکهیو ا مالسال هیعل امیرالمؤمنینک و کمالسالم  هیعل امیرالمؤمنینو مقام تقوا و عصمت السالم  هیعل امیرالمؤمنینمفصل راجع به مقام امامت 

 .میکن یرویپ  شانیاز ا دیاستناد کرده اند و ما با ریصحبت فرموده و به غد ،است ینید تیشخص نیباالتر لهآو  هیصلوات اهلل عل غمبریبعد از پ 

 

 میاهللِ الرَّحمنِ الرَّح بِسمِ
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 السالم هم یو االئمه عل طالبیبن اب یِّعل امیرالمؤمنین هِیبِوِال نیجَعَلَنا مِنَ المُتَمَسِّک ی الَّذ الحَمدُهللِ
قسمت  .کردند میبخش تقس ازدهیبه  ،کردند سندگانیاز نو یکه بعض یماتیاست که طبق تقس نیا ریخطابه غد یها یاز برجستگ یکی

سال نبوّت و رسالتشان  ۲۳ است و خالصه شانیا ادگاریخطابه که  نیدر ا لهآو  هیصلوات اهلل علاکرم  غمبری. پ و حمد خداست دیاول توح

 کردند. یخداوند را انجام دادند. خدا را در جمالت مختلف معرف شیجمالت شکر و ستا نیبا بهتر ردندکه ک یکار نیاول .است

 است: نیا ،ارزشمند هست یلیهست و خ ریکه در خطابه غد یاز جمالت یکیفرموده اند،  ریدر خطابه غد نکهیا مانند

 اَرکانِه.  یسُلطانِهِ و عَظُمَ ف  یَتفَرُّدِهِ و جَلَّ ف  یف  یتَوَحُدِهِ و دَن  یف  یعل  یالَّذ  الحَمدُهللِ

جمله فرمودند:  خدا داده است، متذکر شده اند و جمله به ،دارد یاست و هر چه قدرت هر موجود یهست خداوند همه کاره نکهیا بعدا

 اشاره. ءٌیمِثلَهُ ش سَیخدا. اشاره کردند وَ لَ تیخدا و رحمان یعموم یقُدّوسٌ سُبّوح ربُّنا و ربُّ المالئِکُهِ و الرّوح. اشاره کرده اند به مهربان

 یانظم و حساب شدهم اریخلق بس ،و خلق خدا کردند که خداوند متعال نسبت به تمام مطالب آگاه است و اشاره کردند که صنعت خدا

 جمله: نیاشاره فرمودند. و در آخر هم دوباره حمد و شکر خدا کردند به ا ،است یو بندگ تیدارد. به هدف خلقت که عبارت از عبود

 نیکنم در همه حاالت. مهمتر یم شیخدا را حمد و ستا اریبس یعنی الثّراءِ و الضَرّاءِ و شدّهِ و الرَّخاء. یو اَشکُرُهُ دائماً عل راًیکَث احمَدُهُ

. یرضیَکُلِّ ما  ی. وَ اُبادِرُ اِلکنمیو اطاعت م شنومی. فرمان خدا را معیکه در آخر قسمت اول خطابه فرمودند: اَسمَعُ لِاَمرِه و اُط یمساله ا

 نکهی. بعد فرمودند: به خاطر اشومیم میتسل ،. به آنچه که خدا حکم کندیضخدا عمل کنم. وَ اَستَسلِمُ لِما قَ تیبه رضا رمیگیم یشیو پ 

 از عقوبت خدا. ترسمیدارم اطاعت از خدا کنم و م لیم اریبس

 .است  تشانیکه حضرت اشاره کردند، عنوان عبود  یامسئله  نیترمهماز آن در قسمت دوم  بعد

خدا و  یو پروردگار تیبه ربوب دهمیخودم و شهادت م یبه بندگ کنمیم قرارا« هِیَّوَ اَشهَدُ لَهُ بِالرُّبُوبِ هِیّبِالعُبُودِ  یَنفس  یاُِقرُّ لَهُ عَل  و»

است . مخصوصا که خدا ضمانت کردهکنمیو عمل م  کنمیفرمان او را بدون برو برگرد اطاعت م  .او  چون خدا پروردگار من است و من بنده

. خداوند «مِنَ الناسِ عصِمُکَیَوَاهللُ »  لذا خدا فرمود: .مردم نگه دارد داست، مرا از گزنالسالم  هیعل امیرالمؤمنین یکه معرف کار نیکه در ا

 .کندیمتعال از گزند مردم تو را حفظ م

کته ن نیا شانیهاو در تمام گفته کنندیم یرا مفصل معرفالسالم  هیعل امیرالمؤمنین ،لهآو  هیصلوات اهلل علحضرت رسول  یبعد یهاقسمت در

 است.باهلل است و خدا به من فرموده  ،کنمیم فهیو انجام وظ میگویهست که آنچه که من م

 .«َو انقادُوا لِاَمرِ اهلِل رَبِّکُم  عُوایفَاسمَعُوا َو اَط»است: به مردم هم گفته لذا

 فرمان خدا که پروردگار شماست. یبرا دیکن یگردن گزار د،یاطاعت کن د،یبشنو

 «المُخاطِبُ لَکُم  هَیُّ اهللَ َعزَّ َو جَلَّ هُوَ َموالکُم َو اِلهُکُم ُثمَ ِمن دُونِِه رَسُولُهُ وَ نَبِ  فَاِنَّ»

دارد با شما سخن   االناو که    غمبریرسول او سرپرست شماست و پ   ،از او  ترنییشماست، پا  یموال و سرپرست شما و خدا  نیخدا باالتر  اول

 فهیوظالسالم  هیعلامام زمان  بتیزمان غ  نیکه ما در ا ییهاز یاز چ یکی .«وَ ِاماُمُکم بَِامرِاهللِ رَبُکُم کُمیُّوَلِ یُّعَلِ یِمن َبعد ثُمَ» د،یگویم

سالم اهلل أئمه    اتیخصوص  دیبا  یول  .است  یهم فطر  یو امام شناس  یشناس  غمبریپ   اصل  است،  یفطر  یخدا شناساست.    یامام شناس  ،میدار

 بتیرا در زمان غ السالم  هیعلامام زمان  میکن یسع «هیّجاهِل تهًیِامام زَمانِه ماتَ م  عرِفیَماتَ َو لَم  َمن» .میکن ییرا بهتر شناسا همیعل

 .میبشناس

زمان   نیاست، مخصوصا در ا  یکه دوران امتحان سخت میهست  االنکه  السالم  هیعلامام زمان    بتیمحترم و بانوان محترمه، در زمان غ   انیآقا

  غمبریاست آنچه که پ  نیما ا هفیوظ  ،یعشر اثنا عهیش دیاست و به تمام عقا یعشر اثنا عهیها به شکه زمان حمله از طرف تمام گروه

در نوع  هیصلوات اهلل علداده است و آنچه که امام زمان فرموده و دستور  میفرموده و آنچه که قرآن کر ریغد در خطابه لهآو  هیصلوات اهلل عل

 نیاز بهتر یکی. میانجام بده م،یرا فراموش نکن نمانیحضرت را و د میو فراموش نکن میبکن غیدستور فرموده اند که ما تبل عاتشانیتوق

تا امام السالم  هیعل امیرالمؤمنین است. حق نامهالسالم  هیعلتا امام زمان السالم  هیعل امیرالمؤمنین حق نامه ،السالم هیعلامام عصر  یاتذکرات بر

 و فدک. ریغد خطابه یعنی. فدک  ثیو حد  ریغد  ثیحد ث،ی. مخصوصا در احادثیقرآن و احاد اتیآ یعنیالسالم  هیعلزمان 

ثر خواهد بود. زمان ما ؤم اریبس م،یکن ی. حضور حضرت را، زنده بودن حضرت را معرفمیکن یرا به مردم معرفالسالم  هیعلر امام زمان اگ ما

چشم، مخصوصا   درچشم    ،چهره به چهرهاست که ما    نیا  غیتبل  یها  راه  نیاز بهتر  یکی.  کنندیم  غیتبل  ایدن  یها  است که تمام گروه  یزمان
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 71کارگاه آموزشی 

 الزامات برنامه های بزرگداشت غدیر 

 یهاسال  نیدر ا نیاست ا . تجربه شدهمیکن یو فدک را معرف ریغد دختران خطابه یپسران و دختران برا یپسران برا  ن،جوانا یبرا

 یهاخودشان، هم جنس  یها. مخصوصا اگر هم سنکنندیم  رییتغ  اریبس  ،شوندیفدک آشنا م  و خطبه  ریغد  که با خطبه  ی. کسانیمتماد

 کیو    ریغد  خطابه  کیهمواره    عهیاست که هر ش  نیا  راتییتغ  نیدر ا  ،ثر استؤم  اریکه بس ییهااز راه   یکیکنند.    غیتبل  شانیبرا  خودشان

 االن که  یلیموبا کیکتاب لغت، مثل  کیمثل  ،یکشنرید کیفدک دستش باشد و در شبانه روز مکرر به آن مراجعه کند. مثل  خطبه

در  توانندیموجود هست که م iosو هم  دیاندرو فدک، هم در برنامه هم خطبه ریغد الحمدهلل هم خطابه ها هست.بچهدر دست 

 ها را تماشا کنند و گوش کنند.مختلف آن یهاقسمت

 .میباش را داشته یو مهدو یکه محبت علو است نیا ،باب دارم نیدر ا یمختصر که تجربه یکه من به عنوان کس ییهااز خواهش یکی

که در ذهن  یاز اشکاالت یاریآن بس و فدک و مطالعه ریغد . خواندن خطابهمیاشکاالت جوانان را پاسخ بده .میبا جوانان گفت و گو کن

باب شده  ایکه در دن یاارتباطات شبکه نیکه توسط تلگرام و ا یریسال اخ کی نی. مخصوصا در ادهد یپاسخ م ،ستا جوانان ما آمده

که    ییهاراه  نیاز بهتر  یکی. و میو پاسخ بده می. شبهات جوانان را جواب بدهکنندیشبهات را پخش م از همه شتریب رانیاست و در ا

. مثل کتاب شده استها نوشتهطراف آناست که در ا  ییهاو فدک و کتاب  ریغد  خطبهدر    مطالعه  ،شودیم شبهات جواب داده  

است. مثل  ریغد در خطبهالسالم  هیعلامام زمان  یکه در خصوص معرف «آفتاب امیکعبه در پ». مثل کتاب «ریغد اعتقادات خطابه»

 هم وجود دارد. ریغد خطابه تیهست و در سا اریاست و در اخت چاپ شده یکه تازگ «جمله به جمله  ریغد  خطابه»کتاب 

 الرضایموسبنیشب مانده به والدت امام رئوف حضرت عل  کیکه    القعدهیشب دهم ذ  نیدر ا  ،شنوندیمن را م  یکه صدا  یکسان  دوارمیام

به آستان مقدس  ریغد امیا کیو تبر ریو استقبال از غدالسالم  هیعلوالدت امام رضا  کیعنوان عرض تبرب ،هیصلوات اهلل علبا امام زمان السالم  هیعل

 ادیبه ما  همیسالم اهلل علکه أئمه  یباشند. آنو فدک داشته  ریغد از خطبه یدر خصوص معرف یغیببندند که تبل مانیپ السالم  هیعلزمان  امام

 «رَهیَ راًیخَ ه  مِثقالَ ذَرَّ عمَلیَفَمَن »که خدا فرموده:  رایبا خداست. ز جه ینت .میخودمان را انجام بده غیتبل فهیاست که ما وظ نیا ،اندداده

وَ سلّموا لَنا و رُدوا »اند: فرمودهالسالم  هیعلو خود امام زمان  دیآن را خواهد د جهینت ،انجام بدهد یریخ ،ذره ینیسنگ که به اندازه یکس

هست که شما را از آبشخور زالل  مابر  «رایاالَصدار کما کاَن ِمنا اال ناین عَلفَاِ» .دیکارتان را به ما بسپار د،یما بشو میتسل «نایاالَمر اِلَ

 .میما بود که شما را به سر چشمه برسان فهیهمانطور که وظ .به سالمت میبرگردان یمعرفت اله

 

و حافِظاً و قائِداً و ناصِراً  اًیَّکُلِّ ساع هٍ و لِ یهذِهِ السَّاع هِ و ف یو ع لى آبائِهِ ف هِیْالْحُجَّهِ بْنِ الْح س نِ ص ل واتُک  ع ل  ک یِّکُنْ لِو لِ ا للَّهُمَّ

 .الًیط و هایح تَّى تُسْکِن هُ أ رْض ک  ط وْعاً و تُم تِّع هُ ف ناًیْو ع  الًیو د ل


