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 بِسمِ اهلل الرّحمنِ الرّحیم

م وَ عَلی اَهلِ بَیتِه وَ اللّعنُ اَلحَمدُلِله رَبِّ العالَمین وَ صَلّی اهلل عَلی سَیّدِنا وَ نَبیّنا اَبَاالقاسِمِ مُحَمّد صَلّی اهلل عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلّ

 قیامِ یَومِ الدّینالدّائِم عَلی اَعدائِهِم اَجمَعین مِنَ اآلن اِلی 

 .در ابتدا الزم است چند نکته در رابطه با تبلیغ بیان کنیم

 به خاطر خدا و با توکل بر او تبلیغ کنیم*نکته اول: 

حتی اگر هیچ فوت و فنی هم از کار بلد  ،برای خدا بگوید. وقتی قصد برای خدا شد ،آن کسی که می خواهد برای مخاطبش حرفی بزند

آموزش منبر رفتن. گفته بود منبر ه طلبه ها جلسه گذاشتند درباره  ثیرش را می گذارد. به یکی از آقایان گفته بودند کأ خدا خودش ت  ،نباشی

ستی هم رکن اصلی تبلیغ، اخالص و را  خود خداست  دیگر بقیه آن به عهده  .ر شروع کنرفتن دیگر آموزش نمی خواهد، تو برای خدا برو منب

باز هم نکاتی هست که ممکن است وارد  ،قدر نکات ریز دارد که هر چقدر انسان پرتجربه باشد و برای خدا صحبت کردن است. چون آن

  ثیر خود را می گذارد.أ دهد و ت خدا نمک آن را می ،ولی وقتی برای خدا گفتی .نباشد

 مخاطب شناسی در تبلیغ*نکته دوم:  

خواهیم یاد بگیریم یا یک یک چیزهایی که بلد نیستیم را می  .اال ما می خواهیم ساز و کار تبلیغ را فرا بگیریم. چیزهایی را بلد هستیمح

برای خود ردیف کنید. حاال برای چه کسی می خواهید  ای را خیلی زیبا بتوانید داستان بسیار قشنگ و جذابی را پیدا کنید یا تفسیر آیه

برای  یک وقت  ،ای علماءربیک وقت ، یا یک داستان را یک وقت برای کودکان! یعنی شما یک روایت خیلی مهم استد؟ این صحبت کنی

دانند و شما می خواهید برای آنها باشید که می خواهیم برای چه کسی یک وقت برای کسانی که از غدیر چیزی نمیافراد عامی بیان کنید و  

حاال شما بیایید مسائل غدیر به گوشش نخورده که را انتخاب کردید اما اصالً مخاطب ما صحبت کنیم. گاهی از اوقات شما بهترین مطلب 

 .کند به شما و به تعبیری گاهی هم چرت می زند و خواب می روداو همین طور نگاه می .بیان کنید برایشمسائل تاریخی را یا و  اختالفی

این افراد پای  اهی مثاًل جایی صحبت کنی که همهیک موقعی هست می خومی گوید این آقا چه می گوید که اصالً ما متوجه نیستیم. 

در شبکه ماهواره ای  عنوان کارشناسمثال به  .اقشار جامعه اد، از عالم، از همهواد و بی سواز کودک و نوجوان، از باس .صحبت شما هستند

 . که مجری می پرسد، پاسخ می دادید یتاالؤو به س کار می کردید

االت عوض شده بود. یک روز باز فرصت شد و ؤدیدگاهم در پاسخ به س ،زمانیکه برگشتم .لیغ به لندن انگلستان سفرکردممن برای تبمثال: 

ال می ؤکار س ه نحوهآن وقتی از من دربار از دو سه ماهی به ایالت های مختلف آمریکا سفر کردم که دیدگاهم بیش از پیش عوض شد. بعد

این  ،شاید کسی که در اروپا زندگی می کند ،که مخاطبین شما از کشورهای مختلف هستنددر یک برنامه تلویزیونی »دند، می گفتم: یپرس
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خیلی مهم است که لذا در مهندسی تبلیغ غدیر . «... اما آن کسیکه در شهر اصفهان و تهران و در ایران استمتوجه نشود،  مثال ها را اصال

 مخاطب شما کیست.

 :صحبت های حاج آقای زهری در باب تبلیغ غدیرقسمت اول برنامه:  

 حیمن الرَّحمَرَّلاهلل اَ سمِبِ

و  علیه السالممنین ؤغدیر فعالیت کند، مورد عنایت خاص خود امیرالم درباره و در اطراف غدیر و خطبهه هرکسی به هر اندازه ای بدانیم ک

 ست. ا سالم اهلل علیهاحضرت زهرا 

علیه شب یازدهم ذی القعده میالد آقا علی ابن موسی الرضا  در حدود بیست سال پیش ما نجف بودیم و ،ا شروع شدحال اینکه کار ما از کج

و بیایم   خواهم زیارت مختصر حضرت را بخوانم  . میرا بخوانم  علیه السالم  ؤمنینبود. به رفقا گفتم حالش را ندارم زیارت مفصل آقا امیرالم   السالم

منین ؤ لم یک زیارت مختصر در حرم امیرا  را نگاه کنم.  علیه السالممنین علی  ؤآقا امیرالم  ،ایوان طال و مضجع و مرقد امیرعالمدر ایوان طال بنشینم.  

و گفتگو را آغاز کرد. دب سالم کرد  ؤیک جوانی از جوان های تهران آمد و خیلی م،  خواندم و به ایوان طال آمدم و همین که نشستم  علیه السالم

 «تهران تحول عظیمی در مورد خطبه غدیر ایجاد کنند. علمای بناست یکی از». گفت: گالسه و چهار رنگ تقدیم ما کرد غدیریک خطابه 

یکی از اینها را  ،به هرکسی که قلب و دلتان بهش الهام شد» :شروع کردند و ما هم به عتبات آمدیم و چندین جلد را به ما دادند و گفتند

الد است که شب می علیه السالم منینؤاین خطبه را به من داد. همان جا برایم تداعی شد که عنایت خود امیرالم «بدهید و تبلیغ غدیر کنید.

 هم مسئولیتی که در عیدی دادند و این را به من ،م هشتم برای غدیر بیاناتی دارنداما هم که چقدر علیه السالم دش علی ابن موسی الرضافرزن

گفتم همین بس که عنایت خاص  «آقا یک مطلبی برایم بگویید.» :جا به من گفت بیشتر از گذشته شد. این جوان همان ،این لباس داشتیم

، ما در هر دهه ای در ن هم که الهام شد که پیش ما آمدیکسی که برای غدیر کار کند، هست. ای بر کار شما و هر م اهلل علیهاسالحضرت زهرا 

و برای از این به بعد عظیم تر شده است  عظیم است و  و  بگویم که مسئولیت تمی خواهم    .داریم  یک منبر  ،شیمجای دیگر که با  اصفهان و هر

گریه  علیه السالم زه سید الشهداسر قبر حم سالم اهلل علیها دید حضرت زهرا ،لُبیدیا محمود ابن لَبید احد  سرزمین در»او این را بیان کردم که: 

 «از سخنان پدرتان، رسول خدا دارید؟ علیه السالم امیرالمؤمنینآیا دلیلی بر حقانیت » :کرد تا گریه حضرت تمام شد و گفتصبر  .می کنند

 جا برای او بیان کردند: آهی کشیدند و خطبه ای آن سالم اهلل علیهاحضرت زهرا 

فیكم،    هُُفل  خَن اُمَ  یرُی خَلِقول: عَیَ  صلى اهلل علیه وآله  اهلل  سولَرَ  عتُمِقد سَعالى لَد اهلل تَاشهِ  ؟م ّخُ  دیرِ غَ  م یومَسیتُنَاَ  هُباجَعَ  وا»

 «  ... دىبعَة ُلیَفالخَ وَ االمامُ  وَهُ وَ

در  علیه السالم فرمود: علىگیرم که شنیدم مىمن خداوند را شاهد مى !آیا شما روز غدیر خم را فراموش کردید؟ !اى شگفتا»د: دنحضرت فرمو

 «... و بعد از من او امام و خلیفه است .گذارممیان شما بهترین کسى است که من در میان شما مى
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مو به بدن طرف شنونده  ،اید رجزی باشد طوری که به اصطالح من و شماخواندن فرق می کند. ب)طرز خواندن خود خطبه با دعا و زیارت 

 .(راست شود و محو خطبه گردد

از یک ظرافت  .قشر نیست ی شود که خطبه غدیر فقط برای یکپس معلوم م .این جوان مثل باران اشک می ریخت .این را برایش خواندیم

اگر   .مون«سلِها المُیُُّ»یا اَ  :نفرمودند  .نون«ؤمِها المُیُّدر خطبه غدیر »یا اَ  :نددنفرمو  .در خطبه استفاده کردند  له و سلمصلی اهلل علیه و آ  خاصی پیغمبر

منین ؤفقط به م صلی اهلل علیه و آله و سلم دیگران بهانه داشتند که خطاب پیغمبر ؛نون«ؤمِالمُها یُّ»یا اَ :فرموده بود صلی اهلل علیه و آله و سلم پیغمبر

می فرمایند:  صلی اهلل علیه و آله و سلم از یک ظرافت و شاهکار خاصی برخوردار است، همه جای خطبه غدیر پیغمبر !نه .است یا فقط به مسلمین

 ای در عالم هست، غدیر برای همه برای هر قشری با هر عقیده  .سلمان نیست»معاشر الناس« یعنی غدیر فقط برای منِ محب و شیعه و م

 غدیر و از این مسائل و از این جمالت و وقایع زیاد است. ست همه را می خواهد بگیرد. حاال این شروع ما بود در خطبهد .افراد است

 قسمت دوم برنامه: خطبه خوانی یکی از طالب  

بعد همه  .ارائه کنند ،دانندن میکه خودشا دقیقه مطلبی را به صورت منبر یا هرطوری 5زیز درخواست کردیم حدود یکی از طالب ع  ما از

با دقت به صحبت های ایشان کنیم    از شما تقاضا میقیقه صحبت ایشان را بررسی کنیم.  معایب این چند د  نگاه خودمان محاسن و  ما با زاویه

که اگر نکته ای هست که شما و یا کسی به آن اشاره  در پایان هم به عنوان کارشناس از حاج آقا زهری درخواست می کنیم .بدهیدگوش 

 با صلوات بر محمد وآل محمد. ایشان اشاره کنند ،نکرده باشد

  :حاج آقای معتمدی خطبه تمرینی

 جیمین الرَّعلَ یطانِشَ رِّن شَمِفسی وَنَ رِّشَ نمِ اهللِبِ ذُعوُاَ

 حیمالرَّ حمنِاهلل الرَّسم ِبِ

فیع  شَ نابیِّنَ وَ نادَیِّلی سَعَ لی اهللصَ  عین وَجمَق االَالئِمین باری الخَالعالَ  بِرَّ اهللِمدُعین الحَمُ  ر وَیر ناصِعین اِنَهُ خَستَنَ هبِ وَ 

 رینَالطاهِ بینَیِّطَیت ِبَ  هلِلی اَ عَ وَ  صلی اهلل وعلیه وآله وسلمد حمَّمُ ء هراالزَ  افی اَبصطَم مُلقاسِ فوسنا ابابیب نُطَ نوبنا وَذُ

 رضینفی االَ عصومین سیّما بقیة اهللالمَ

بلند صلوات ختم هدیه به روح آن حضرت و  عنایت کنید علیه السالممنین اسد اهلل الغالب علی ابن ابیطالب به روح قدسی آقا امیرالمؤهدیه 

از اول تا  ،هزار پیغمبری که خدا مبعوث کرد 12۴که همه » :غدیر می فرمایند در خطبه سلم صلی اهلل و علیه و آله وید. حضرت آقا رسول اهلل کن

اپرستی، کرد به خداپرستی و یکتدر کنار این که مردم را دعوت می ،یعنی هر پیغمبری که مبعوث شد «آخر به نبوت من بشارت دادند.

صلی اهلل و علیه و آل وسلم ساز نبوت آقا رسول اهلل  زمینه ،؛ یعنی هر پیغمبری آمدسلم صلی اهلل و علیه و آله و داد به نبوت پیغمبر آخر الزمانبشارت می

های خون دل  ،رسید. حضرت بیست و سه سال برای تبلیغ دین اسالم زحمت کشیدند  سلم  علیه و آله و  صلی اهلل و  تا نوبت به خود آقا رسول اهلل  ،بود
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و واقعًا مردمی که بت پرست بودند، مردمی  «من در راه تبلیغ اسالم مصیبت ندید. هیچ کسی به اندازه» :زیادی خوردند. خود آقا فرمودند

کردند را رساندند به جایی که کعبه طواف می آمدند دور خانهبودند، عریان میکردند، مردمی که رباخوار که دخترانشان را زنده به گور می

 من خیلی تشنه نیستم،» :. گفت، بردندکشید بی را پیش یک جانباز که داشت نفس های آخر خودش را میها یک ظرف آدر یکی از جنگ

سال زحمت   23ای از معرفت رساند.  به چنین درجه  ،کسی را که هیچ چیز از معرفت ندارد  «تر است.  خیلی تشنه  ،کناری من که زخمی است

 در غدیر، خداوند متعال فرمود:  صلی اهلل و علیه و آله وسلمهای آخر عمر رسول اهلل حضرت، روزهای آخر و ماه

 
َ
َك« »َيا أ ْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربِّ

ُ
ْغ َما أ ُسوُل َبلِّ َها الرَّ  يُّ

 به مردم ابالغ کن ،سلم صلی اهلل و علیه و آله و یا رسول اهلل آن چیزی که بر تو نازل کردم

ْغَت ِرَساَلَتُه« َما َبلَّ
َ
 »َوِإْن َلْم َتْفَعْل ف

 رسالتت را نرساندی ،اگر چنین نکنی

تو تمام   اینها همه هیچ؛ رسالتت ناتمام است. زمانی پیغمبریِ  ،سال زحمت، این همه پیغمبری که آمدند  23این    ،نکردیاگر این کار را  یعنی  

پیغمبرها و باالخص آقا رسول اهلل  توانیم نتیجه گیری کنیم که همهور مییعنی اینط .را ابالغ کنی علیه السالم لمؤمنینشود که والیت امیرامی

 . صلی اهلل و علیه و آله وسلم . این از آقا رسول اهللعلیه السالماند برای والیت امیرالمؤمنین سازی کرده اند زمینهآمده صلی اهلل علیه و آله

ها همه خودشان را بین در و دیوار قرار دادند. بازویشان را شکستند، محسنشان را سقط کردند. این ،به خاطر والیتسالم اهلل علیها حضرت زهرا 

به خاطر  ،تشکیل داده بودند علیه السالمرا بخوانید. کانون وکالیی که امام کاظم  علیه السالماست. شما زندگانی امام کاظم  در راه والیت بوده

تبلیغ  ،آمدبود. چرا حضرت چهارده سال به تفکیک در زندان بودند؟ چون هرجایی که از دستشان برمی علیه السالموالیت امیرالمؤمنین 

 گیری کنم و التماس دعا. این یک نکته را بگویم و نتیجه .. من وقت ندارمعلیه السالمکردند برای والیت امیرالمؤمنین می

ها بین امام  حجاب آمد که همه» :گویندا کربال ایجاد شد؟ مثاًل عرفای ما میبرای چه آمدند سمت کوفه؟ چر علیه السالمآقا سید الشهدا 

علیه و امیرالمؤمنین  علیه السالمو خدا بود؟ مگر امام حسین  علیه السالمآخر مگر حجابی بین امام حسین  «و خدا برطرف شود.علیه السالم حسین 

علیه ایشان هم امام بعد از آقا امیرالمؤمنین  «شود.بر یقین من اضافه نمی ،ها کنار برودپرده اگر همه» :فرقی دارند؟ حضرت فرمودند السالم

 علیرا بفهمیم که برای چه آمدند و کربال ایجاد شد، چرا  علیه السالمخواهیم دلیل کار آقا امام حسین هستند، فرقی ندارد. ما اگر میالسالم 

برای چه بود؟ به خاطر  .شان را دادند، چرا هفتاد و دو نفر از یارانشان با آن وضع فجیع شهید شدند سه ساله اصغرشان را دادند، چرا رقیه

و تابعین، کردند، بزرگان صحابه زدند، خیمه برپا میدر مکه چادر می علیه السالم. قبل از کربال آقا سید الشهدا علیه السالموالیت امیرالمؤمنین 

 صلی اهلل علیه و آلهآیا شما در روز غدیر بودید که آقا رسول اهلل »: گرفتندآوردند در خیمه و از آنها اقرار میپیرمردهای هشتاد نود ساله را می

صلی اهلل و علیه و  آیا شما بودید که پیغمبر» .«بله»گفتند: همه می «را گرفتند و به عنوان جانشین معرفی کردند؟ علیه السالمدست امیرالمؤمنین 

بعد  .گرفتنداقرار می یکی یکی .«بله»گفتند: همه می «سفارش کردند که به امت بعد از خودتان تبلیغ کنید، همه به هم بگویید؟ سلم آله و



 

 5صفحه 

 

 156 رهکارگاه شما

 4قسمت  -جلسه چهارم  -مهندسی تبلیغ 

آمدند   علیه السالمپس برای چه امام حسین    «را تبلیغ کنید.  علیه السالمای مردم بروید و والیت امیرالمؤمنین  »:  فرمودندمیعلیه السالم  امام حسین  

 د. کردن علیه السالمجان زن و بچه و همه را فدای والیت امیرالمؤمنین  ؛و جان خودشان که هیچ علیه السالمبه کربال؟ برای والیت امیرالمؤمنین 

کسی که  به نددداپول میعلیه السالم امام صادق  ،علیهم السالمحضرات معصومین  .امتحقیق کرده السالم معلیهبنده یکی یکی در زندگی اهل بیت 

دهم ولی دو شب دیگر من دهم. من پول شام ولیمه را مییک شب تو پول ولیمه را بده، دو شب من می»فرمودند: گشت، میاز مکه برمی

  «را بکنند. علیه السالمفرستم که در مجلس شما تبلیغ والیت امیرالمؤمنین آدم می

 ما باید یاد بگیریم سیره .غدیراید برای تبلیغ  هم خودم هم شما عزیزانی که آمده .خواهم یاد بگیریمها را کردم؟ می حاال چرا این صحبت

علیه مان را خرج والیت امیرالمؤمنین شاءاهلل ما هم یاد بگیریم و زندگی . انعلیه السالمچیست؟ تبلیغ والیت امیرالمؤمنین علیهم السالم اهل بیت 

 علیه السالمواقعی امیرالمؤمنین  هلل از کسانی بشویم که اول شیعهشاءا از دست ما راضی بشوند. ان علیه السالمشاءاهلل امام زمان  بکنیم. ان السالم

 بلند صلوات بفرستید.  .علیه السالماشیم و از کسانی باشیم که قدم بگذاریم در راه تبلیغ والیت امیرالمؤمنین ب

بیان ایشان پیشنهادی یا انتقادی دارد، و دوم درباره محتوای کالم ایشان  ستفاده کردیم. اگر کسی به طریقهاحسنتم، طیب اهلل. خیلی ا -

 صحبتی دارد، از بین حضار مطرح بفرمایید. 

 عدائهم در آن نبود. لی اَم َععن دائِلَ  وَ -

 نکته دیگری هست؟! ظریفی است. احسنت نکته

است. بزرگترین   علیه السالم  این عبارت خود امام حسین  رنکَ ن المُ َانهی َع   عروف َو لمَ ُمَر باِ آريد ان  اُ   ،امر به معروف و نهی از منکر  درباره  -

ما باید زندگی امام  .گوینداست که حضرت می علیه السالم کنند، والیت امیرالمؤمنینآنجا قصدش را می علیه السالم معروفی که امام حسین

 را بخوانیم تا بفهمیم.  علیه السالم حسین

دادند. این را توضیح می ،همینطور گفتند و گذشتند. قطعا اگر وقت داشتند ،ولیکن چون وقت ایشان بسیار کم بود .اشکال شما وارد است -

 امیرالمؤمنین  ،روفآن نبوده. بلکه روایات داریم اصال مع علیه السالمآن امر به معروف و نهی از منکری که مصطلح است، منظور امام حسین 

منتها نه  .درست است رنكَن المُاَنهی عَ عروف وَالمَرید ان آمُرَ بِاُهستند. پس  علیه السالم دشمنان امیرالمؤمنین ،است و منکر علیه السالم

دهند، آن مصطلحی که امر به معروف و نهی از منکر را این طور تلقی کنیم که گناهان صغیره و گناهان مختلفی که نوع مردم انجام می

 ها باشد که بخواهند نهی از منکر بکنند. یا مثال امر به معروف فقط این تلقی بشود که مثال کارهای خیر و خوب در جامعه انجام منظور این

 شود. 

 کنیم. بفرمایید.دوستان داشتند بگویند و بعد از حاج آقای زهری استفاده می دیگر هم اجازه بدید یک نکته

 ای ذکر نکردند. آیه د موضوع بحث ما مثال والیت است وکردندر ابتدا باید مشخص می -

 مورد توجه قرار بگیرد. مطلب دیگری هست؟ ،کنندهای مختلف اشاره میزاویهاینها نکات مهمی است. یعنی واقعا نکاتی که دوستان از  -
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تواند یک وجه آن باشد. ولی چون مبحث والیت خب می بله؟ ؟برای چه زندان رفتند علیه السالمشما این است امام موسی ابن جعفر  سؤال -

 والیت باشد.  های مسأله اخه تواند یکی از زیرشیک مبحث بسیار کلی است، مثال طرز تقیه شیعیان می

من گفتم خود من مشکل  .ایشان کاملش را نگفتند. قبلش هم از من تقاضا کردند که وقت بیشتری به ایشان بدهیم ،بله چون وقت نبود -

شدند و به ج مییعنی گفت و گوی معمولی باید خار .ایاشکال گرفتند از صحبت محاوره  ،صحبتی که ایشان کردندباید زودتر بروم. دارم و 

برویم از کارشناس محترم جناب حاج  ،تان درد نکند. مطلب دیگر اگر نیست دست .رفتند. خیلی خوب استسمت خطابه و سخنرانی می

 آقای زهری استفاده بکنیم که ببینیم نکاتی که در مورد صحبت ایشان هست، چیست؟

 صحبت های حاج آقا زهری:

 اید؟غدیر و غدیر صحبت کرده خطبه شما تا به حال چندین بار دربارهکه این است  ،بپرسیمکه از آقای معتمدی باید ی سؤالاولین اما  -

 امر به معروف را یک شب اثبات کردم. من همین چند جمله را پنج شب در پنج دقیقه بیان کردم. خیلی زیاد، -

 این است که می دانید شیعه دارای دو اصل اساسی یکی غدیر و دیگری عاشورا می باشد. ،یکی از نکات مهمی که در صحبت ایشان بود -

 ر چیزی ندارد.شیعه دیگ ،اگر این دو اصل را از شیعه بگیرند

رجزهای امام حسین  .مهمی اشاره کردند به نکته آن را کامل می کنیم. ،هدکه اگر خدا توفیق بد «غدیر در عاشورا»جزوه ای است با عنوان 

  :که مثال یکی از این رجزها این است که را ببینید علیه السالم

ْهِر ِمْن آِل َهاِشم  » َنا اْبُن َعِلِیِّ الُطِّ
َ
ْفَخُر          أ

َ
 « َکَفاِنی ِبَهَذا َمْفَخرًا ِحيَن أ

 همین افتخار مرا کافی است  ،اگر بخواهم فخر کنم        ، از آل هاشم هستمعلیه السالممن پسر علی طاهر     

های بنی هاشم و اصحاب هم رجزهمچنین در و را می گویند  علیه السالمنین مؤو والی امیرالم علیه السالممنین ؤدر رجزهایشان پدرشان امیرالم 

 علیه السالم جزوه مفصلی می شود. آقا امام حسین    ،را جداگانه بخواهیم چاپ کنیم  علیه السالممحتوای این چنینی دارد. اگر رجزهای امام حسین  

عت هنگام جنگ و هم قبل از آن حدود بیش از یک سا که این همه از عزیزانشان را از دست دادند، باهلل بیکار نبودند که با وجود این العیاذ

که  غدیر است. و این ،پس مهم ترین عامل عاشورا وجود دارد. علیه السالمرجز بخواندند. همین نکته غدیر در اکثر رجزهای آقا امام حسین 

 ه غدیر باید آن را دید.در خطب است. کامال درست «برای امر به معروف و نهی از منکر ظاهری کشته نشدند. علیه السالمامام حسین » :گفتند

  فرمودند: صلی اهلل علیه و آله و سلمدر بخش آخر خطبه غدیر پیغمبر 

ُغوُه َمْن َلْم َيْحُضْر َو َتْأُمرُوُه بِ » ْن َتْنَتُهوا ِإلی َقْولی َو ُتَبِلِّ
َ
ْمِر ِباْلَمْعُروِف أ

َ
َس اْْل

ْ
ال َو ِإَنِّ َرأ

َ
ی َو َتْنَهْوُه َعْن أ ُه َقُبوِلِه َعِنِّ ُمخاَلَفِتِه، َفِإَنِّ

َمَع ِإمام  َمْعصوم   ْمَر ِبَمْعروف  َوال َنْهی َعْن ُمْنَکر  ِإاَلِّ
َ
ی َوال أ َوَجَلِّ َو ِمِنِّ ْمٌر ِمَن الله َعَزِّ

َ
 «أ
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به پذیرش برسید و سخن مرا به دیگران برسانید و غایبان را ( درباره امامت)و بدانید که ریشه امر به معروف این است که به گفته من 

و هیچ امر به معروف و نهی از  فرمان خدا و من است ،همانا سخن من .دارید فرمان من توصیه کنید و آنان را از ناسازگاری سخنان من باز

 .منکری جز با امام معصوم تحقق و کمال نمی یابد

 خطبه غدیر 

»ال  جا که حضرت فرمودند:  به غایبین برسانید تا آن ،شنیدیدحقیقت و ریشه امر به معروف آن است که آن چرا که در این خطبه از من 

 عصوم«ر االمع امام مَ نکَ ن مُ هی َع ال نَ  وف َو عرُ مَ ر بِ مَ اَ 

به  امر :حضرت می فرمایند در واقع امر به معروف و نهی از منکر نبود. زمان خلفای غاصب هم که امر به معروف و نهی از منکر می کردند،

خیلی نکته واالیی است  ، مگر با اشراف امام و حجت خدا تحقق نمی یابد.منکر مگر با امامت معصوم، مگر با حکومت معصوم نهی از  معروف و  

به خاطر این است که پنج دقیقه به ایشان   ،جا چرا لعن نکردید و چرا این را نگفتید  که این  خیلی زیبا است. این  .و باید ایشان را تحسین کرد

 ین زمان بیش از این نتوانستند بگویند و خیلی زیبا بود و باید تحسین کرد و موضوع هم عالی بود.فرصت دادیم و در ا

بلکه خطبه   .ه معروف و نهی از منکر ظاهری استما خیال می کنیم همین امر ب  ،امر به معروف و نهی از منکری که اینقدر سفارش شده است

 ،چه محتوای این یازده بخش است آنشه و اساس امر به معروف این است. ری :ر آن بخش یازدهم حضرت می فرمایندرا بخوانید که در آخ 

 مگر با حجت خدا نیست و عمل نخواهد شد. ،یاد بگیرید و به دیگران که نیستند برسانید و حقیقت امر به معروف و نهی از منکر

با  .دیگر همه دوستان را به خدا می سپاریمتا برنامه می کنم از همه شما که خوب گوش دادید و خوب توجه فرمودید.  من مجددا تشکر

 صلوات بر محمد و آل محمد.

 م هُ َج رَ ل فَ جِّ َع  د َو مَّ َح مُ  آِل   د َو مَّ َح لی مُ َع  لِّ صَ  َم هُ للِّ اَ 


