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 الرَّحیم الرَّحمنِ اهللِ بِسمِ
 السَّالَمُ  عَلَیْهِمُ الْأَئِمَّةِ وَ أَمِیرِالْمُؤِْمنِینَ مَوالنا بِوِالَیَةِ الْمُتَمَسِّکِینَ مِنَ جَعَلَنَا الَّذِی لِلَّهِ الْحَمْدُ

 

 .فرمایید ختم صلواتی الفداه  مقدمه لتراب العالمین ارواح و روحی زمان امام االعظم اهلل بقیه حضرت وجود عالم قطب منوّر و مقدّس ساحت به

 قبل:  جلسات  خالصه

 یا منبر کردن آماده و برداری فیش طریقه  گذشته جلسات در .هستیم شما خدمت در غدیر تبلیغ ویژه آموزشی کارگاه جلسه چهارمین با

 مطالب ارائه  نحوه پیرامون هم سوم و دوم لساتج در .کردیم عرض شما خدمت قائمیّه اینترنتی سایت طریق از را متنی مطالب یا مقاله

 مخاطب با و برود منبر و کند سخنرانی خواهدمی که شخصی یک که دادیم نشان عملی صورت به و کردیم پیدا ورود مخاطبین به

 چند منبر که عزیز طالب از بعضی صحبت  پای که بودید منتقدینی جمله از شما خود .باشد داشته یدبا را مالحظاتی چه کند، صحبت

  .بودید بزرگواران این های سخنرانی های ضعف یا و هنرها شاهد و نشستید رفتند، ای دقیقه

 پاسخ  و پرسش صورت به را جلسه اینکه یکی و پاورپوینت از استفاده یکی .کردم عرض شما خدمت را  تبلیغ دیگر ارابز دو گذشته روز

 و برویم عمالً ،شود آماده سیستم اگر که کردم آماده را غدیر ویژه پاورپوینت تا چند من .باشیم داشته صحبت زمینه این در و کنیم آماده

 باشید ها پاورپوینت آن سازنده خودتان که این یا و کنید استفاده آماده های قالب این از باید هچگون ببینیم  که کنیم بررسی را مطالب

 .دیکن منتقل را مطلب و کنید برقرار ارتباط خود مخاطب با که

 از یکی هم آن از بعد و هستیم زهری آقای حاج امروز برنامه محترم کارشناس خدمت در ار برنامه دوم قسمت بعد و کنم یادآوری یک

 قرار  بررسی و نقد مورد ایشان صحبت قبل جلسات مثل و کنندمی صحبت ایدقیقه چند که هستند طاهری آقای حاج نام به دوستان

  .بفرمایید مرحمت صلواتی یک .گیرد می

 پایین  و راست قسمت) دیگر اینترنتی های سایت به مربوط سایت آن  در  که دارد ای گزینه یک شوید، می قائمیّه سایت وارد وقتی

 مناسبتی هر به زمینه این در که هست slide.ghbook.ir نام بهآنها  از یکی .است قائمیّه مجموعه (مرتبط های سایت نوشته صفحه

 غدیر  با رابطه در زمینه این در و کردم تورقی امروز من .است شده گذاشته نمایش به و آوری جمع هایی پاورپوینت، کنید فکر شما که

، بزنید که را مرتبط های سایت .کردم انتخاب را مورد چند که داشت وجود غدیر پیرامون آماده پاورپوینت مورد ۲۰ از بیش، کردم نگاه

  .شوید می وارد و کنید می کلیک آن روی و آید می پاورپوینت سایت سایت، لیناو

 از اندک تعداد ناراحتی نمودن برطرف خاطر به غدیر واقعه آیا مثال .شما خدمت آوردم آزمایشی عنوان به را هاپاورپوینت این من

 ای  ریشه کامالً  و دآی می، کرده درست را برنامه این که کسی .است زمینه این در کلیدی شبهات از یکی که بود؟ یمن لشکریان

 .بوده وجوهات دریافت هم یکی و قضاوت یکی اسالم، به دعوتآنها  از یکی که یمن به السالم علیه منینؤ امیرالم سفرهای .کند می بررسی

 هم و باشید داشته دقیق مطالعه هم توانید می شما .کندمی بیان دیگری از پس یکی، شده سفر این در که را شکایتی تمام آید می بعد

 .باشید داشته صحبت، شود می گذاشته نمایش به که هایی واژه این روی یکی یکی بعد و ببینید دقیق را پاورپوینت این

 که اَشکالی این با همراه شما توضیحات و صدا این، کنیدمی مشاهده که همانطور .بعدی صفحه رویم می باز که کنم رضع  شما خدمت

 پاک افراد ذهن از راحتی این به، بصری هم و است سمعی هم چون که این ضمن. کندمی جذب خوب را مخاطب، گذاردمی نمایش به

 بینید می برنامه این در، کنید نگاه وقتی شما .کردم انتخاب نم که بود نمونه یک این .روم می جلو و زنم می سریع من حاال .شود نمی

  .یدبگذار هم فیلم یا صوت توانید می حتی که

 «ندارد غدیر  به  اختصاص امامت اعالم»

 طیر  حدیث منزلت، حدیث الدار، یوم در. نشدند معرفی خم غدیر در تنها السالم علیه امیرالمومنین که است ما های حرف از یکی این 

 دیگر شما ،دهدمی نشان را مطالب که همانطور اینجا و دهد می نشان را غدیر حدیث های ویژگی بعد .بوده هم والیت حدیث مشوی،

  .باشید داشته را توضیح برای فرصت شما که شود ظاهر خودش یکی یکی کم کم که دارد قابلیت ها این .کنید تعریف توانیدمی

 اگر  گوید می .دارد وجود پاورپوینت از استفاده آموزش اعتهس نیم ویئوید آپارات در .دادم نشان را پاورپوینت از هایی نمونه امروز نم

 ،بیاورید عکس کجا از .دکنی درست را ها صحنه این توانید می چگونه خود word گزینه همان از ،کنید درست پاورپوینت خواستید
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 تمام .بدهید کلمات این به نمایشی حرکات چگونه .کنید عوض چگونه را هایش فونت .یسیدبنو صورتی چه به را ها نوشته .کنید وارد

 مخاطب به خودتان مطالب انتقال برای راحتی به توانید می آرشیوها این مجموع از وقت آن .کند می پخش و گذارد می برایتان را اینها

 .بدهید ارائه خواهید می شما که مطلبی آن با ،کند درگیر را افراد تواند می بهتر خیلی و است راحت و جذاب خیلی .کنید استفاده

 یا منبر وقتی .بگویم برایتان را مطلبی یک من .کنید کار ها زمینه تمام روی باید شما .است ابداعی های روش از یکی پاورپوینت پس 

 حسینیه  کالسی، به و کنم می آماده را این من حاال که این نه .باشد جهانی حد در که کنید تمرین باید آنقدر ،کنید می آماده را مطلبی

 ها دوربین شما اطراف چنانچه اگر که باشیم قوی ای اندازه به باید .نه بدهم؛ ارائه نفری چهل سی جمع برای تا روم می مسجدی ای،

 .کنی ارائه خوبی به را خودت مطلب بتوانی نگرانی و استرس هیچ بدون کن، ارائه را مطلبت گفتند و گذاشتند

 شود، می تبلیغ و طلبگی کار به مربوط که موضوعاتی اکثر برای قائمیه سایت همین در .کنیم می صحبت غدیر موضوع درباره ما االن

  صورت  به را تان مطلب خودتان سلیقه به شوید، می وارد کردن درست برای خودتان اگر بعد .است شده آورده آماده پاورپوینت

 مطالعه رفتید و شدید قائل ارزش برایش شما کند می احساس شما مخاطب ،کنید می ارائه اینگونه وقتی .کنید می آماده پاورپوینت

 هایی  روش از یکی این .کنی می منتقل مقابل طرف به را خودت های دانسته تمام چه هر حرارت با شما و .کشیدید زحمت و کردید

 :گفتند شریفی آقای حاج قول به و باشیم ارتباط در هم با اصفهان قائمیه ای رایانه تحقیقات مرکز در .داریم را آمادگی این ما که است

  .شما مخاطبین این و شما این که

 موقع آن .کنند استفاده هم دیگران که شود می وارد مجازی فضای در بعداً مطالب این دانم می چون .کنم می صحبت کتابی من ببینید

 هم این و دهم می یاد شما به بلدم من چیزهایی یک و گیرم می یاد شما از من چیزهایی یک کنیم، برقرار ارتباط راحت توانستیم وقتی

 کارگاه یک کنم می فکر .کنیم می منتقل همدیگر به را تجربیاتمان کنیم، می کار رویم می که مختلف مناطق در بعد و .شود می افزایی

 .کند تجهیز را مبلغین بقیه بتواند که استادی نفر یک شوید می شما از هرکدام وقت آن .بشود برکتی با بسیار

 .غیتبل برای است ابزاری یک چون ،شود خوردن آب مثل برایتانبایست  پاورپوینت .شوید مسلط ها وسیله این تمام به باید شما 

 مسلط قدر این پاسخ و پرسش جلسه گذاشتن در .تبلیغ برای است ابزاری چون چرا؟ .شود راحتتر برایتان خوردن آب از کردن سخنرانی

 اینها اینکه دلیل به ،کرد مقابله ها ایرانی با توان نمی :گفتند می و بود جنگ و جبهه زمانی یک چرا؟ .نباشد وقتگیر شما برای که شوید

 .هستند بلد مین تخریب و انداختن نارنجک هم و کرده کار کالشینکف با هم و 3ژ با هم و هستند بلد جی پی آر هم و هستند بسیجی

 چیز  هیچ و باشد جی پی آر اش وظیفه فقط که ارتشی آن ولی .برآمد آن پس از توان نمی .است وارد ها رشته همه در اما است نفر یک

 جنگ میدان و جبهه این در که واقعاً .است جنگی جبهه یک هم االن .خورد می شکست زود که است مشخص این ،نباشد بلد دیگری

 .باشیم آماده ،آمد پیش ای برنامه هر هرجا که کنیم مسلط و تجهیز را خودمان ابزارها تمام به باید شما و من

 و بدهند جوابآنها  تا زنید نمی را کلید شما و آورد می سؤال را مطلبی مسابقه ارائه با .داریم کودکان برای پاورپوینت قسمت یک االن 

 مطلب یک مسابقه صورت به شما پاورپوینت همین با .رود می بعد مرحله به و .مدهی می امتیاز یک ،داد درست جواب که کسی آن به

 توانید می ها وسیله این با شما وقت آن .باشد کسی چه شما مخاطب دارد بستگی .کنید می منتقل کودک یا نوجوان یک به را اعتقادی

 و االسالم حجت جناب از کنم می تقاضا و دهم نمی ادامه را بحث خصوص این در بیشتر دیگر من خوب .کنید منتقل را مطلبتان

 .محمد آل و محمد بر صلوات با باشیم خدمتشان در و بیاورند تشریف که زهری آقای حاج المسلمین

 

حمن   الله   بسم حیم الرَّ  الرَّ
لی و   د    علی الله   ص  م  ح  یبین    آله    و  م  م   علی الله    لعنت    و   الّطاهرین الطَّ ه  م  و  اعدائ  فیه  خال  نکری  و  م    م 

الم   ی  فضائلهمالسَّ ل  هدی  ع  لی و  الم  ه ع   آبائ 
 

 انسان جا همه. باشد قبیل این از یا و حسینیه یا مسجد در ذهنش انسان فقط که نیست این غدیر تبلیغ و غدیر خطبه و غدیر مورد در

 دعوتنها اشهرست از یکی در ما .عروسی مجلس در مثالً حتی ،کند استفاده افرادی یا فردی یا جمعی هر از و باشد غدیر مبلغ باید
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 فقط  نه .بدهید هدیه خانم عروس به را غدیر خطابه یک گفتیم خانواده به .کنیم کار هچ گفتیم .تاالر در هم آن و عروسی برای داشتیم

 کنید  تصور شما حاال .کنید تبلیغ غدیر و غدیر خطبه مورد در دقیقه سه دو هم جا همان .داشتیم هم دیگر هدیه یک ،باشد هدیه این

 کوتاه دقیقه چهار سه .هست بینشان مسائل آن از و بدهد نشان دیگری به را خودش خواهد می هرکدام که عروسی شب هم آن ها خانم

 اصالً  که گفتند می اکثراً .کند کار ،بتواند شهرستان این در کسی اگر که اصفهان با تماس و تلفن شماره و بودند کرده صحبت غدیر برای

 غدیر  برای خواهیم می ما که گفتند و زدند زنگ خواهرها از چندتا شهرستان همان از بعد روز چهار سه اما .ندارد ای فایده کردن صحبت

  غدیر خطبه از ای جمله چند و برویم آنجا بود قرار دارالقرآنی برای روز همان جمعه اتفاقاً کنیم؟ کار هچ .کنیم تبلیغ غدیر خطابه یا
 راهنمایی دیگر یا دی سی .دادیم هاخواهر طرف ازآنها  به را محصوالت از سری یک و آمدند و کردیم دعوتشان جا همان .کنیم صحبت

 افراد قدر هچ ببینید پس .عروسی تاالر در کردن صحبت دقیقه سه دو با گرفت قرار غدیر خطابه و غدیر پوشش در شهرستانی یک و ها

 .هستم خدمتتان در من .کرد استفاده ها فرصت این از شود  می جا همه و شان غدیرجویی و خداجو فطرت آن با دارند غدیر پذیرش

 جایی در ،بود شده دعوت من از گفتند می قرائتی آقای حاج وقتی یک .شود وارد ما کارهای تمام در شگردها تمام باید است همین بله

 ما  امروز ولی. بنویسم تابلو روی را مطلبی هر کردم عادت گفت ایشان خود .کنم صحبت توانم نمی تابلو بدون من :گفتم .کنم صحبت

 شگردهای با مختلف یها نامک در زهری آقای حاج تعبیر به و ها وسیله همه و پاورپوینت با مثال هم کنیم کار تابلو با هم جایی هر باید

 .باشیم داشته غدیر به را گریزمان مختلف

  .کنند ارائه محمد آل و محمد بر صلوات با را شان بحث و بیاورند تشریف طاهری آقای حاج از کنیم می تقاضا حاال

 ( فَرَجَهُمْ وَعج ّلْ مُحَمَّدٍ  وآل  مُحَمَّدٍ َعلَى صَل ّ اللَّهُمَّ )

 

ْسم   ه   ب 
ْحمن   اللَّ حیم  الرَّ  الرَّ

ْمد   ه   اْلح 
لَّ ب   ل  ین   ر  م 

ال  ی و   اْلع  لَّ ه   ص  ی اللَّ ل  نا ع  د  ی  ا و   س  ن  ی  ب 
د ن  مَّ ح  ه   و م   الّطاهرین آل 

م ّ   ه  ّ  الل ّ
ل 

ی ص  ل  د   ع  م ّ ح  د   وآل    م  م ّ ح  ْل  م  ّ
ج 

ْم   وع  ه  ج  ر  ة   و   ف  ْعن  ه    ل 
ی  اللَّ ل  ْم  ع  ه  ْعدائ 

 
اء   أ ْعد 

 
ه    أ

ن   اللَّ ی االن م  ل  ام   إ  ی  ْوم   ق  ین ی   الد 
م ّ  لّله  ل ا  ّ

ج 
ک   ع  ّ

لی 
و  ج  ل  ر  ْمد   الف  ه   اْلح 

لَّ ی ل  ذ 
ا  الَّ ن  ل  ع  ن   ج  ین   م  ک  س  م  ت  ة   اْلم  ی  ال  و  ْوالنا ب  ین   م  ن  ْؤم  اْلم  یر  م 

 
ة   و   أ مَّ ئ 

 
م المعصومین اْْل ْیه  ل    ع 

وات   ل   الله ص 
 

 الکریم: کتابه فی تَعالی وَ  تَبارَکَ اهلل قالَ

ه   أعوذ 
اللَّ ن   ب  ان   م  یط  یم   الشَّ ج     الرَّ

ْوم   س   اْلی  ئ  ین   ی  ذ 
واْ  ال ّ ر  ف  ن  ك  ْم  م  ک  ین  ال   د  ْم  ف  ْوه  ْخش  ْون    ت  اْخش  ْوم   و  ْلت   اْلی  ْكم 

 
ْم  أ ک  ْم  ل  ک  ین  ْمت   و   د  ْتم 

 
ْم  أ ْیک  ل  ي ع  ت  ْعم  یت   و   ن  ض  م   ر  ک    ل 

م   ْسال  ینا اإل   د 
نَّ » :السَّلَام َعلَیْه  الِّر ضا مُوسَی بن علی مَواْلنا قالَ  وَ ة   ا  مام  مام   اال  ظام   و   الّدین  ز  مین ن  سل    «الم 

 شما خدمت بناست شاءاهلل ان که محدودی خیلی دقیقه چند این در هستیم، خودم بزرگوار اساتید و یزمعز رفقای خدمت که را بحثی

 این  خودشان روفمع و تاریخی جمله آن در صلی اهلل علیه و آله اکرم پیغمبر که است غدیر تبلیغ و غدیر اهمیت غدیر، با رابطه در ،باشیم

 :فرمودند و دادند قرار اسالمی جامعه آحاد و تک تک عهده بر را وظیفه

غ  » ل  ب  ْلی  ر   ف  ب    اْلحاض  د    و   اْلغائ  د   اْلوال  ل  لی   اْلو  ْوم   ا  ة   ی  یام   «اْلق 
 پروردگار  جانب از السالم علیه علی امیرالمؤمنین والیت شاهد و حاضر خم غدیر وادی و صحرا این در که شما تمام بر که باشید آگاه 

ِقیاَمةِ  َیْوِم  ِالى» برسانند فرزندان به هم پدران و دبرسانی غائبان به که شماست تک تک عهده بر هستید،
ْ
 بر قیامت روز تا یفهوظ این و «ال

 .بدهید انجام را وظیفه این باید ،هست دنیا دنیا که مادامی .هست شما همه عهده

 از کنیم؟ احیا را غدیر کنیم تالش باید ما و دارد اهمیت غدیر قدر این چرا است؟ مهم غدیر قدر این چرا  است؟ حد چه تا غدیر اهمیت

 ؟کنیم  تبلیغ را مسئله این که است واجب ما بر و دارد اهمیت غدیر که این به ببریم پی توانیم می جهت چه
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 در  چه و علما و بزرگان نزد گذشته ایام در چه ،غدیر که دلیلی ترین مهم گفت شاید و دارد فراوان اهمیت خیلی که هایی جهت از یکی

 و امامت اگر .است دین اصل و دین حقیقت و عظیم بسیار امری والیت و امامت که است این است، اهمیت حائز حاضر حال زمان

 مسئله  این بر که بینیم می کریم قرآن آیات در و ما روایات در که است مسئله این بخاطر لهذا .ندارد وجود دینی کََأنَّ  ،نباشد والیت

 آقا نازنین و مبارک وجود از عرایضم ابتدای که حدیثی در چنانچه .است دین اصل و حقیقت والیت که است شده تأکید بسیار بسیار

  :فرمودند حضرت ،کردیم عرض شما خدمت السالم علیه الرضا موسی بن علی

نَّ » ة   ا  مام  مام   اال  ظام   و   الّدین  ز  مین   ن  سل   «الم 
سِلمیَن  ِنظام  » و است دین نگهدارنده دین، افسار دین، زمام امامت   ،بله .است مسلمانان و دین اهل کننده منسجم امامت و «الم 

 السالم و علیه اهلل صلوات سیدالشهدا آقا مبارک وجود شود می گفته بعضاً که این .نیست ما دین حقیقت اما ماست دین جزء ما دین فروعات

 و دین اصل خودش که امام .است دین اصول از امامت و است دین فروع از نماز .است باطلی و غلط حرف یک ،شدند کشته نماز بخاطر

 دین حقیقت برای .جنگیدند والیت برای .شدند والیت فدای علیه اهلل سالم حسین امام لذا .شود نمی فرع فدای ،است دین حقیقت

  .بماند دین حقیقت و دین اصل که جنگیدند

 السالم علیه رضا امام مبارک وجود که است همان این .ماند می هم روزه و نماز باشد، امامت و والیت که دین اصل و دین حقیقت پرتو در

سِلمیَن  ِنظام   ااِلماَمة  » فرمودند:  که است مثالی این چگونه؟ .کند می منسجم را مسلمین شما خود و مسلمانان شما دین امامت .«الم 

 فروعات  و اعمال و است بیحتس نخ مانند علیهم السالم بیت اهل ما والیت و امامت فرمودند: والسالم علیه اهلل صلوات رضا حضرت مبارک وجود

 منظم  تسبیح نخ واسطه به تسبیح های دانه .است تسبیح های دانه حکم در همه اینها ،دهیم می انجام دین در ما که امری هر و ما دین

 ها دانه این تمام شد، پاره اگر ،دارد را تسبیح نخ حکم که والیت .اند داده تشکیل را تسبیح و اند شده جمع هم دور و شده منسجم و

سِلمیَن  ِنظام   وَ » فرمایند: می حضرت لذا .ماند نخواهد باقی تسبیحی و شود می پراکنده  «.الم 

 اگر  .گردد می امامت محور حول و دارد امامت و والیت به بسته ما ندی فروعات و ما اعمال سایر و زکات ،خمس ،حج روزه، نماز، اعمال،

 َعَلى صَل ّ اللَّهُمَّ) سلم و آله و علیه اهلل صلی مصطفی محمد انبیا خاتم ،اکرم پیغمبر چنانچه .شد نخواهد پذیرفته عملی قطعاً نباشد، امامت

  فرمودند: السالم علیه امیرالمؤمنین مبارک وجود به فَرَجَهُم( وَعج ّلْ مُحَمَّدٍ وآل  مُحَمَّدٍ

 .اند گفته را حضرت عمر هم این از بیش ها نقل در بعضى )البته کند علیه السالم نبى نوح عمر سال پنجاه و نهصد کسى اگر جان! على»

 پرودگار عبادت به و الیل قائم ها شب و باشد روزه روزها را عمر این تمام و کند( عمر سال هزار به غریب یا سال پنجاه و نهصد همان ما حاال

 را تو  والیت اما کند انفاق  خدا راه در سرخ  طالی ابوقبیس و احد کوه اندازه  به ،شود کشته مظلومانه مروه و صفا بین باشد، مشغول عالم

  «.افتاد خواهد جهنم آتش به صورت با  و پذیرد نمى او از عالم پروردگار ای ذره باشد، نداشته

 بزرگان چنانچه ،کنید احیا را غدیر :اند فرموده و فرمودند کیدأ ت ار خم غدیر که است جهت این از و است اصل و دین حقیقت والیت لذا

 .اندکرده احیا ما

 مبلغ اول .کردند چه غدیر با رابطه در اینها که ماست دین بزرگان اعمال ببریم، پی غدیر اهمیت به توانیم می ما که هایی راه از یکی

 را  والیت غدیر واقعه از قبل حتی سلم و آله و علیه اهلل صلی اکرم پیغمبر ؟کردند تبلیغ چگونه سلم و آله و علیه اهلل صلی اکرم پیغمبر مبارک وجود

 محسن  حضرت شهادت .کردند دفاع السالم علیه امیرالمؤمنین والیت از شان شهادت با که علیها اهلل سالم زهرا  حضرت .فرمودند تبلیغ مکرر

 دهنده نشان این کوشیدند، امر ینا احیای در که شیعه بزرگ علمای هم و مسئله این بر شان کیداتأت علیهم السالم ائمه سایر ،السالم علیه

 .است غدیر اهمیت

 تا بشناسیم را سقیفه اهل و سقیفه غدیر، دشمنان .است دشمن شناختن ،ببریم پی غدیر اهمیت به توانیم می که هایی راه از دیگر یکی

 از  واراالنبحار در علیه اهلل سالم مجلسی عالمه مرحوم که قُرَیش صَنَمَیْ دعای در علیه اهلل سالم امیرالمؤمنین .دارد اهمیت غدیر قدر چه بفهمیم

 بنیان و بودند ای سقیفه که کسانی مورد در حضرت آنجا ببینید .است برائت تماماً  نورانی و شریف دعای این .کند می نقل کَفْعَمی

  کند؟ می برخوردآنها  با چطور سقیفه اهل درمورد حضرت شریف دعای این در فرمایند؟ می چه ،بودند سقیفه گذاران

مَّ » ن الّله  ْی  اْلع  م  ن  ْیش   ص  ر   .کن لعنت را قریش بت دو خدایا .دارند بت تعبیرآنها  از حضرت «ق 
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مَّ » ن الّله  ْی  اْلع  م  ن  ْیش   ص  ر  ا  و   ق  ْیه  ْبت  ا و   ج  ْیه  وت  ا و   طاغ  ْیه  ک 
ْ
ف ا و   إ  م  ْیه  ت  ْبن   «إ 

  .بودند سلم و آله و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر قاتالن که را آنها دختران دو

ا و  » م  ْیه  ت  ْبن  ْین    إ  ذ  ا اللَّ ف  ال   .کردند تو امر مخالفت که کسانی «أْمر ک   خ 

ا و  » ی  ص  ک   ع  ول  س   .کردند فرمانی نا را پیغمبرت «ر 

ا و  » ب  لَّ ک   ق  ین   .کردند رو و زیر و منقلب را تو دین «د 

ال   و  » طَّ ک   ع  ام   .کردند تعطیل را تو حکام «أْحک 

ال  » ک   أْبط  ض  رائ 
 
  .کردند باطل را دینت فرائض «ف

ا و  » ب  رَّ ک   خ  الد    .کردند ویران را شهرها تمام «ب 

ا  و  » د  س 
ْ
ک   أف اد  ب   .کردند فاسد را بندگانت تمام «ع 

 گناهی هر :فرمودند که هست فراوان والسالم ةالصلو علیهم بیت اهل از روایات و .فرمودند علیهم السالم ائمه سایر و علیه اهلل سالم منینؤامیرالم لذا

 . کردند فراهم را بسترشآنها  که چرا .نویسند می هم سقیفه اهل و ها ای سقیفه و نفر دو این گردن به ،بگیرد صورت قیامت روز تا که

 بیت سه دو خودشان شعر دیوان در ایشان که اصفهانی غروی حسین مرحوم شیخ آقای ،را تشیع علمای تمام کند رحمت وندخدا لذا

  فرماید: می که آنجا .بودند قیامت به تا ظلمی و گناه و فساد هر ریشه هااین که کنند می بیان عالی و زیبا خیلی را شعر

 له  مهد من رماه  انما و/       حرمله رماه  اذ  رماه ما و
 الخلیفه ید  علی قوسه و/        السقیفه  جانب من انی  سهم

 النبی مهجه و الدین كبد بل /        الصبی  نحو  سهمه اصاب  ما و
  آمد  سقیفه جانب  از تیر  این  بلکه کرد، پرتاب  ماهه شش گلوی  به را شعبه سه  تیر که  نبود حرمله  این کربال صحرای »در :فرماید می ایشان 

 به  بلکه (النبي مهجة و الدین کبد بل) نکرد اصابت ماهه شش گلوی به حقیقت در تیر این .بود ملعون خلفای دست در تیر این کمان که

 را سلم  و آله و علیه  الله صلى مکرم نبى رنج سال سه و بیست . کردند پرتاب را تیر  این سلم و آله و  علیه الله صلى  خدا رسول قلب  به  و خدا  دین قلب

  «. کردند تحریف و کردند نابود را خدا  دین و  بردند بین از و کردند پایمال

فا» دارد قریش صنمی دعای در  .بده قرار خودت غضب و خشم و لعن مورد را کردند تحریف را تو کتاب که کسانی «ِکتاَبک َحَرَّ

 که بشناسیم را سقیفه گزاران بنیان و سقیفه اهل و ها ای سقیفه ما اگر .شود می واضح نیز جهت این از غدیر تبلیغ و غدیر اهمیت لهذا

 و آورد خواهند ایمان یقینا و قطعا ،بشود معلوم دانند نمی که کسانی برای اگر و کردند عمل چگونه و کردند چه خدا دین با اینها

 از  افراد از خیلی که هست هم تاریخ در لذا .الشمس من واظهر .است روشن حقیقت چون .باشند مسلی عقل صاحب اگر ؛پذیرفت خواهند

 می را والیت قطعا ،نبودآنها  در والیت پذیرش موانع اگر .است آشکار حقیقت چون ،دارند عجیبی و بلند تعابیر السالم علیه منینؤامیرالم 

  .گوید می را شعر بیت دو آن که شافعی امام .ها شافعی بزرگ مثل .پذیرفتند

 «الله  ربه ام  ربه علي یدري لیس و  الشافعي مات و /       الله أنه فیه الشك وقوع علي موالنا فضل  في  كفي»
 فضیلت در که گوید می تسنن اهل امام را این .بودند زده او به بزرگنمایی و لوغ  تهمت ،بود گفته شیعه یک را شعر بیت دو این اگر

 شک  ایشان بودن خدا در که بودند عظمت با و بزرگ آنقدر .شد واقع شک ایشان بودن خدا در که بس همین السالم علیه منینؤامیرالم 

 امام را این .اهلل یا بود او خدای علیه السالم علی نفهمید هرگز و مرد شافعی و «الله ربه  ام  ربه  علي یدري  لیس و  الشافعي مات و» .شد واقع

 امامت و والیت دین اصل و قتحقی که فرماید می بیان واضح خیلی که السالم علیه منینؤامیرالم حدیث این به سخن پایان .گوید میآنها 

 :فرمایند می البالغه نهج در موال که جا آن .است

 « النبوة و توحید یقبل وال النبوة توحیده یقبل ال الله ان »
 و توحید و پذیرد نمی صلى الله علیه و آله و سلم اکرم پیغمبر نبوت پذیرش بدون را اش یکتاپرستی و توحید تعالی و تبارک خدای الوالیة بدون

 جهت  .الوالیة بدون النبوة و  توحید یقبل  ال و ،باشند نداشته والیت اما بپذیرند را نبوت ،بپذیرند را خدا ،باشند اسالم دایره در اگر .را نبوت

  .صلوات بلند ،غدیرند حقیقی وارث که ظهورشان و فرج امر در تعجیل و الشریف فرجه تعالی و اهلل لعج زمان امام آقا مقدس وجود سالمتی
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 .بفرماید ،دارد حرفی کسی اگر .بود عالی بسیار .اهلل طیب -

 اکملت» آیه در نمادش و دین اصل چون ولی بودم کرده انتخاب را «تبلیغ» آیه من البته .ندادم توضیح را آیه من ،نبود فرصت چون -

 .شد انتخاب جهت این از ،بود «دینکم لکم

 .کردند تکرار را «دارد اهمیت» کلمه مرتبه چندین کنند، مطرح را والیت موضوع داشتن اهمیت خواستند که بحث اول از -

 که هایی صحبت تمام بین کنیم تقاضا زهری آقای حاج از ،برسیم بندی جمع یک به بخواهیم اگر ولی .نداریم زیادی وقت ما چون -

  .بفرمایید را نظرتان شما ،شد

 الرَّحیم الرَّحمنِ اهللِ بسمِ
 محتوای  موضوع اشکاالت یا انایش از .بگیریم را خطابه فن اشکاالت جا این ایم آمده ما .هست مطلب دو عزیزمان برادر صحبت مورد در

 برود فراز کجا که بگیریم یاد را رفتن منبر بخواهیم که نیستیم ای جلسه در ما .است دومی برای مطلب بیشتر .گفتند ایشان که غدیری

 می .کرد عمل طور آن آنجا ،کرد اینطوری چرا ایشان که و باشد داشته سخنرانی در یسؤال جنبه  مثال کجا که این یا بیاید پایین کجا و

 مسأله  پس .داشته اشکاالتی چه و کردند پیاده درست غدیر محتوای این در ببینیم ،کردند بیان ایشان که را غدیری محتوای خواهیم

  .مطلب یک این .باشد دوم مطلب بر باید

  فرمایند:می علیه السالم صادق  امام .است همینطور ،است اصل والیت یا دین ،است فرع نماز که این :دوم مطلب

 « الحج  نحن الزكاه   نحن الصاله نحن»
 گرفته  آن از روح اگر انسان جسم .روح یک و دارد جسم یک انسان چه؟ یعنی .هستیم زکات ما .هستیم حج ما .هستیم حقیقی نماز ما 

 روح از ،دارد ما جسم و بدن این که ارزشی پس .شود سپرده خاک به باید زود .ندارد را اهمیت و ارزش آن دیگر و است جسم راکب شد،

 ،قیام ظاهری افعال همین نماز جسم .دارد روحی یک و دارد جسمی یک ها عبادت دیگر و حج زکات، نماز، ها، عبادت همینطور .است

 که نماز روح اما .دهند می انجام هم ها فرقه دیگر .دهند می انجام هم ها داعشی .دهند می انجام هم ها سنی که است سجود ،رکوع

  .دیگر مطلب یک این .ندارند را است والیت

 را مان روزه که این .گیریم می یاد را مانحج مان، زکات ، نمازمان است،  امامت و والیت که دین اصل از ما که این سوم: مطلب

 ادی باید کجا از را ها این نگوییم؟ یا بگوییم آمین حمدمان آخر بخوانیم؟ باز دست یا بخوانیم بسته دست را نمازمان بدهیم؟ انجام چطور

 گویا .است دین حقیقت السالم علیه معصوم امام تقریر و امضا و فریاد و سکوت و قیام و منش یعنی .است امامت که دین اصل از بگیریم؟

 دهند: می سالم السالم علیه امیرالمؤمنین به اینطور حضرت که دهند می را مهم سرمشق این ما به غدیریه زیارت در السالم علیه هادی امام

الم  » ْیك   الس ّ ل  ا ع  ین   ی  ه   د 
یم   الل ّ و 

ه   و   اْلق  اط  ر  یم   ص  ق 
ْست   «اْلم 

 صراط در که السالمعلیه  امیرالمؤمنین تو بر سالم .است اشتباه ؛کنیم معنا اینطور اگر .بودی دیندار که علیه السالم امیرالمؤمنین تو بر سالم

 .نیست تو جز چیزی  ستقیمم صراط و تو جز چیزی دین حقیقت که علیه السالم لمؤمنینامیرا تو بر سالم نه! .بودی مستقیم

  فرمودند: سلم و آله و علیه اهلل صلی پیغمبر خود هم غدیر خطبه  در 

ا» راط   أن  قیم   الله    ص  ست  ي الم  ذ 
لَّ م ا  ك  ر  م 

 
ه   أ اع  ب  اتَّ مَّ  ب  ن السالم علیه علي ّ ث  ي م  عد   « ب 

 .کنید عتبامت کرده امر خدا که هستم صلى الله علیه و آله و سلم پیغمبر من   ،مگویی می نمازهایمان در بار ۱۰ زیرو که مستقیمی صراط آن

 معنا را آیه بله .گفتند زیبا غدیر محتوای جنبه از پس .هستند او حق بر یایاوص و طاهر فرزندان او از بعد .است علیه السالم علی من از بعد

َیْوَم » همان مورد در .نکردند
ْ
ِذیَن  َیِئَس  ال

ََّ
  ال

ْ
وا ْم  ِمن َکَفر 

 
 .گفت را ... و شیطان لشکریان و شیطان مثل دشمنانی فریادهای شد می «ِدیِنک

 ایشان  صحبت غدیری محتوای خود اما نگفتند را اینها .کنیم می عمل ،کنیم می حمایت را وت ما گفتند غدیر روز در لشکریانش چگونه؟

 .بوده نوح عمر سال ۲۵۰۰ وگرنه .بوده سال ۹۵۰ رسالتشان .اند نکرده عمر سال ۹۵۰ ایشان السالم علیه نوح مورد در مثال یا .بود خوب

 در ما .باشد داشته مصیبتی اصطالح به مثال که نبوده بنا .نخواندند آواز جنبه در اما داشت هم مصیبت .بود خوبی سخنرانی مجموعاً اما 

 السالم علیه رضا امام آقا برای شعر بیت دو (رسید ذهنم به البداهه فی) کنم تقاضا خواهممی زهری آقای حاج از .هستیم جلسه پایان

  .بخوانند

 



 

 7صفحه 

 

 ۱60کارگاه شماره 

 3 قسمت – هشتم جلسه – ریغد غیتبل یمهندس

 الرحیم  الرحمن اهلل بسم

 شد مبین حی امین غالمش که شهنشهی

 بگدائی درش بر شهانند که فری فلک

 اطهر  مدینه در ذیقعده مه در نجمه ز

 نمایی جلوه نمود او یازدهم بصبح

 هویداست حیدریش فر و احمدی جمال

 خدایی صفات و دیدم فاطمیش جالل

 حسینی  وجود بذل هب و حسنی خو و خلق هب

 سزایی تو باقری علم و ساجدی زهد هب

 نائل شده ات موسی حلم و جعفری سخای

 رضایی به رضا خود تو و رضا به ملقبی

 متینی حبل و گشا مشگل و ثامن امام

 غربائی مونس و ضعیفان یار که توئی

 آید تو سوی فقیر ببالد، کعبه به غنی

 الفقرائی حجة که گردم تو خاک فدای

 جان موال

 ببالد کعبه به اگر خراسان نیست بعید

 منائی تو هم کعبه، تو هم خدا، صفات هم تو

 بوسد تو آستان خاک حجر، جای که آن خوش

 جدایی تو خدا از نه خدائی، نه ای،بنده تو

 ادرکنی الضعفا معین یا ،ادرکنی الغربا غریب یا

 ادرکنی الضعفا معین یا ،ادرکنی الغربا غریب یا

 
ک ل  سئ  م   ن  ّلله  وک،  و ا  دع  ک   ن  اسم  ظیم   ب  م  الع  عظ  عز   اال  ل   اال 

ج  م، الع  كر  ّق  الهی اال  ح    و الحسن   و  فاطمه   و علی    و محمد   ب 
سعه   و الحسین ریه   من المعصومین ت  سین، ذ  ب  الح  ج 

ست  نا ا  عوات   الله یا د 
م   ل الله  ج  ک   ع  ولی  رج  ل  صر و العافیه  و الف  لنا و  النَّ ه    خیر  من اجع  ان  عو  ه   و ا  نصار  مد   علی الله   صل   و ا  ح   آله  و  م 


