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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

پذیری. یعنی چه؟ یعنی شما شاید در   م: خالف و گناهه انتایج و موارد تقابل سقیفه با غدیر، عنوانی است که اینجا نوشت  ،یکی از خواص

ه یک نفر به  متدیّن هستند. به خان  .به تدیّن معروف هستند  که  ید، یک یا دو نفر در فامیل هستنده اهای فامیلی خود هم دید   محدوده 

آقای فالنی آمد. یعنی    .چادرهای خود را درست سر کنید  .گوید بروید چادر سر کنید  فوری صاحبخانه می  ،د نشو  ان وارد میعنوان مهم

جارو خدا را از آنجا فوری    برد. گناه و ضد  نجا میرنگ تدین را با خود آ  ،گذارد  شود که او هرکجا پا می  چه؟ یعنی تدیّن آن آدم باعث می

فوری کلیدهای موسیقی را خاموش کنید.    ،ریزد. مثالً موسیقی روشن است، تا آقای فالنی زنگ را زد، آی فالنی آمد  کند و دور می   می

  دانید این حرام است؟ خجالت نمی  مگر نمی  . آورد که چرا این را روشن کردید  پدر ما را در می   ، داشاالن او بیاید اینجا اگر روشن هم ب 

گویم؟   کنند. این را برای چه می  جلو جلو خاموش می،  افتد  این اتفاق می   ،چون این آدم بیاید داخل  .دانند   این موارد را می  ؟ همهکشید

یک آدم معمولی در    . حاال رئیس مردم هم نیست  ،ولو یک نفر است  ، ست که وقتی کسیا  مثال مرا خوب داشته باشید. معنای آن این

ا را نماز نخوان ذغ گوید اگر اینجا این    می  ،گذارد یک جا  است، او پا میبه دین و حرف خدا نزد مردم و بقیه ثابت  فامیل، وقتی تقید او  

 من نمی  ،خود را درست نکنید بتا حجا .گذارم من پا در این خانه نمی  ،موسیقی روشن است  .زنم این غذا لب نمی بهمن   ،درست کرده

این خورم. هرجا رنگ    من از نان او نمی  ،دهد  فالنی چون خمس نمی  ؛ده قلم دیگر هم کنار آن  .است  حاال این سه قلم  .آیم خانه شما

دهد، حتی طرف ممکن است در فامیل بگوید به فالنی نگویید من   آدم، شکل این آدم، زنگ این آدم، حضور این آدم خودش را نشان می

ولو به عنوان امر به معروف و نهی از منکر.   .آورد  آید در خانه اش و پدر او را در می  یشود و م  داند که او بلند می  این کار را کردم. می

 مثال را داشته باشید.  این

افتد. اگر    روسری هم از سرش می  ،کرد   کم کم آن شخصی که تا دیروز چادر سر نمی  ،اینگونه نبود  نفریک    ،در یک فامیلی  حاال اگر

ام خوری  دارد. اگر تا دیروز مثالً فرض کنید یک نوعِ خیلی مختصری حر آنجا روسری خود را بر می ،بروداگر خارج   ، افتاد  روسری او می 

کنم تا   من کار خودم را می ،تا جایی که به قانون گیر نکند ،گوید کسی نیست که به ما گیر بدهد می .از فردا خیلی راحت است  ،کرد می

مردم   پذیری  دانید چه خبر است و این موارد همه در اثر کمرنگ شدن گناه  .... که می  اط زن و مرد و خواهم از زنا و ارتب  ... دیگر نمی  برو

سال پیش از آن هم    ۳۰تا    .گویم  همه می دانید که من راست می  .اینجا هم اینگونه نبود  پیش  سال  ۲۰. واهلل باهلل  است  اتفاق افتاده 

وقتی در جامعه    ؛پذیری یعنی چه؟ یعنی شما نگاه کنید   خواهم عرض کنم خالف و گناه  که میتر بودند. چرا؟ این  تر و مردم پاکیزه  قشنگ

یک  ،را نه اینکه کمرنگ کنند، گذاشتند زیر پا   دیدند که حرف خدا درباره خالفت علی بن ابیطالب  ، سقیفه یک دفعه مردم نگاه کردند

کردند. این اندازه آن را له تا  دیگر هیچ چیزی پیدا نبود ،داشتند یود را بر ماگر پای خ هیعنی صاف ک .لگد محکم زدند و آن را له کردند

خالف کردن و گناه    پس   کهکند    این معنا را در مردم ایجاد می  .با آن مصادیق قبلی اشتباه نگیرید  .های قبلی من است  این غیر حرف 

یعنی آن شخص بزرگ هم خودش کسی است که حرف خدا را   کردن و خالف راه خدا رفتن، کسی اینجا نیست که جلوی ما را بگیرد.

هر روز صبح که در چشم او   ، زند  نشسته با همان هیکل خود دارد داد می  . آن شخصی که جای منبر پیغمبرله کرد  ،گذاشت زیر پا 

د جلوی زنا را بگیرد؟ این آدم بیای  خواهد  زیر پایم له کردم. این آدم چه موقع می  . گوید مردم من حرف خدا را گذاشتم  می  ،کنی   نگاه می

  ،زند  خواهد جلوی حرام خواری را بگیرد؟ قیافه تو که داد می   خواری را بگیرد؟ این آدم چه موقع می  کدام موقع می خواهد جلوی شراب

 من چطوری می توانم از تو قبول کنم که دیگر خالف راه خدا را نروم؟

 بحاراالنوار   . دوری نگفتم  شراب می خوردند. جایبه صورت مخفیانه  خودشان    ت اد در همان زمان خالفرا ببینید که این افر  بحاراالنوارشما  

آبروی شما را می    ندفرمود  ند وسلمان را فرستاد  ،منینؤبروید ببینید داستان مفصل است که امیرالم   .صفحه را یادم نیست  ۳۱جلد  

یعنی همان   .کشیدند   نید. اموال را قلپ قلپ باال می م هم که شده این کار را نکبه خاطر ظاهر دنیا و اسال  ؟کشید  شما خجالت نمی  .برم

کردند. از چنین   مخفیانه این کارها را می  . زرنگ بودند  . کاربلد بودند  . کردند اما بلد بودند   این افراد هم می   ،کرد   کاری که عثمان می 

ادعا    ، مثل این است که کسی در فامیل باشد  ؟!نه اینگونه نکن  .ستخوب نی  نه این  ؟!گوید تو گناه نکنجماعتی انتظار دارید که بیاید ب

معلوم است که حرف او    .بعد به همه بگوید عرق نخورید  ،از همه عرق خورتر است  ،رتر استا اخوبدانند او از همه ر  داشته باشد همه می

کدام یک  شبیه هم است اما هر  .حرف های قبلی من فرق داردانم یا نه؟ این حرف ها با  اثر نمی گذارد. نمی دانم توانستم حرفم را برس

 شعبه جدیدی از مطلب است.
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 . کلکی را جلوی مردم می گوید  ،صاف باالی منبر می رود  همی شوند؟ مردم کم کم به اینجا می رسند که مثالً فردا معاوی  مردم چگونه

حقه بازی می کند و هم این افراد می دانند  که  هم او می داند    !تت اسدرس  ... واقعاً   خیلی   بله بله  :مردم هم خیلی صاف و ساده می گویند

از این موارد در زمان خود عثمان و معاویه به بعد الی ماشاءاهلل داریم که این خلیفه   ! زیباهر دو می دانند. خیلی    .که حقه پذیر هستند

ند که این  ه اخلیفه صد کتاب نوشتخودشان درباره آن  که همین االن هم    ، می گفتمد برای مردم مطلبی را که عین باطل استمی آ

ند بدون  ه امعاویه را خودشان رو کرد  ندهای گَبا ضخامت و    ،نده اکتاب نوشت  ۸یا    ۷  اخیراً  ها درباره معاویه  باطل است. اصالً خود سنّی

 ! کند   ند. یعنی دیگر مرده شور گریه میه ا. خودشان نوشتاست  ایران چاپ نشدهدر    ، بگوییم. در کشورهای عربی هم چاپ شدهاینکه ما  

یک طوری این ها را ساختم    .این افراد با جای دیگر مرتبط شوندنگذارید  گفت    معاویه هم می  . دی ه اشما اهل شام را از نظر صفت شنید

عجب کشفی فرموده امروز.   !احسنت بر خلیفه  ! بله بله  : گویند  باز هم می  .کنم   همند که دارم حقه بازی میمی ف  ، که هر چیزی من بگویم 

 اهلل.همینطور الی ماشاء  !باریکال ،گفتند فردا یکی از آن بدتر را هم می 

این است که وقتی مردم به پذیرفتن بزرگترین خالف حرف خدا عادت کنند و همینطور یکی   ، کنم  ای که االن عرض می  پس این نکته

،  ، امام حسنمنینؤبعد می افتاد روی روال. یعنی امیرالم  ،عمر می آمدند کر و  ابوب  پس از دیگری خلیفه غاصب بیاید حاکم شود، مثالً

بناست   یعنی  .کند  دیگر رها هم نمی ،ع نه، یک غلطی را روز اول کردیاین یک حالت است. یک موق .... اینگونه می شد و  امام حسین

دند. این مردم به بقیه گناهان و به پذیرش انواع بدعت و به رکعادت  یعنی مردم به آن غلط بزرگ    .تا قیامت این غلط مدام تکرار شود

خیلی راحت می پذیرند.   ، دهند  خیلی راحت پا می  ، کنند  ا یا رواج آن در اجتماع، خیلی راحت عادت می هپذیرش انواع خالف از آن بزرگ

نویسم و می خوانم. باز هم هزار   ای شما میاست که االن بر   منینؤاین حرف حرف من نیست، کالم موال امیرالم   ؛باز هم عرض می کنم

کنم که ببینم کالم معصوم در آن باره وجود دارد. ممکن   جایی اعتماد می  .من غلط کنم به تحلیل های خودم اعتماد کنم  :دفعه می گویم 

موقعی می گویم که    .بگویمنمی توانم به شکل صد در صد بیایم به عنوان یک اعتقاد به شما    تاست تحلیل من غلط نباشد اما هیچ وق

 آن هستم. من توضیح دهندهاست و  در واقع اصل پشتوانه کالم ائمه

تر له یعنی خالفت و امامت نمایند، درباره بقیه مسائل مربوط به خدا بسیار آسان أ پس وقتی مردمی عادت به خالف خدا در بزرگترین مس

 این خالف را می پذیرند و انجام می دهند. 

دسته بعدی این را خوب از حال مردم فهمیده بودند. شما    این است که خود سقیقه و دار و  ،یح آن الزم استاینجا توض  نکته ای که

جلوی این جمعیت این شکلی حرف می زند: )این    ،می رود باالی منبر  ، یک روز صبح خلیفه می آید  مقداری به حرف من فکر کنید که

  شکل  صد  را  نیا  «احرمهما  انا  الله   رسول  و زمن  محللتان  متعتان»  ی گوید: می گویم( م  آن را  نکتهمن    .حرف را همه بلد هستید

  است   زدن  حرف  مدل  کی  نیا.  ازدواج  حج و چه  متعه  چه  حاال  .ستی ن  صالح  متعه  بعد  به  نیا  از  ،مردم  یی گو یم وقت  کی. گفت  شود  یم

 نیا  به  نکهیا  اما   . دییایب  دائماً  ستین   صالح  و   ندارد   را  کشش   ن یا  ما  اجتماع  که   م ید ید  م ی کرد  فکر   مردم  گفت   . شد اینگونه گفت  ولی نمی 

  دی گو  ی م  . اوردرا بی  پیامبر  اسم  که  د  م   ح  م   د یگو  ی نم  و   امبریپ   زمان  تا  دو  نیا  که  د یبگو  و  دی ایب  مردم  یجلو  و   کند  سپر  نهیس  یراحت

 حرف   اصل  نیا  ؟احرمهما  ییبگو  که یهست  که  تو  مثال  «احرمهما  انا»  .است  حالل  بود  گفته ،بود  خدا  نده ینما   آنکه  یعنی  ،اهلل  رسول

  یم  هم  مردم  د،ی نده  انجام  را  متعه  تا  دو  نیا  بعد  به  نیا  از  گفت  یم  اگر  ی عنی  . رفتندیپذ  یراحت  نیا  به  را  حرف  نیا  که  یمردم   آن  و  بود

 مردم  دیگو  یم  وقت  کی  اما  داد  امانج  دیبا  و  داده  دستور  .است  بزرگ  و  سیرئ  و  ارذگ  قانون  گفتند  یم .  هست  حرف  کی  نیا  . رفتندیپذ

  یی بگو  که  یهست  که  تو  چ؛یه  متعتان  حاال  دیبگو  نشد  بلند  یکی.  است  حرام  میگو  یم  بنده  و  است  حالل  :گفتند  غمبریپ   و  خدا  دیبدان

 را   نیا  سکچیه  اما  است  نیا  ما  حرف  ؟کنم  یم  حرام  من  ییبگو  که  یهست  که  تو  مییبگو  که  میکن  حل  تو  با  را  نیا  اول  ؟احرمهما  انا

 ینم  ککشان  و  شوند  ینم  متوجه  مردم   اصالً  احرمهما  انا  ییبگو  مردم  به  اگر  که  دندیفهم  خوب  مردم  بزرگان  آن  و  مردم  یعنی.  نگفت

 ی م  نطوریا  هم  کار  اول  که  بود  خوب  .شود  ینم  آن  بچه  نیا  که  یکرد  احرمهما  تو  قبالً  ییجا  کی  چون. ستیچ  هم با  ها  نیا  فرق  که  گزد

 احرمهما   انا  محللتان  متعتان  بگو  هم   امروز  و  «احرمهما  انا  رسوله  و  للها  عند  من  واجب   ئیش  یعل  ةیالوال  و  ریالغد»  که  گفت

 ی گفت  زیچ  نیتربزرگ  یبرا  تو  روز  ن آ.  است  روزت  آن  یاحرمهما  همان  ،یگفت  روز  نآ  که  کسی  فهمند  یم  خوب  مردم  .است  همان  نیا

.  میگذاشت  ی نم  آنجا   د یبا   ، م یبود  آدم  ما   اگر  . می ستادیا  ی م  آنجا   د ی با  ،م یبود  مرد   ما   اگر  . آن  مقابل   در  ستین  یزیچ  گری د  که  نیا.  احرمهما

 ستین  المانیخ  نیع . بده  رییتغ  و  کن  تصرف  خواهد  یم  دلت  هرچه  به   راجع  و  بگو  خواهد  یم  دلت  هرچه گرید  تو  ،میگذاشت  آنجا  که  حال



 

 3صفحه 

 

 179 کارگاه شماره

 2قسمت   – 22جلسه  –مهندسی تبلیغ غدیر 

 
 به   خودتان  بعد  د،ینزد  یحرف  یبزرگبه این    ی در مقابل چیزروز  کی   اگر.  شود  نطوریهم  است  ممکن  ،باشد   کسهر  است  یعیطب  نیا  و

 هستم  ی همان  من  د یگو  یم  ی؟کرد  حرام  یهست  که  چه می خواهید بگویید؟  .دیبزن  یحرف  کوچک  مورد  نیا  در  که  د یخند  یم  خودتان

  د یگو  یم .  د ینگو  شما  به  را  حرف  آن  که  است  نیا  از  پرروتر  او  ؟دییگو  یم  یزیچ  االن  و   امدین  در  تانیصدا  چطور  .کردم  حرام  را  ریغد  که

 خودت . کن شروع جا همان از برو کردم؟ حرام چرا ییگو  یم که افتاده ادتی متعتان در و االن ی؟نگفت روز نآ  چطور یداشت زبان اگر تو

 .امد ین  بدت و نبود خوش حالت  هم

 تک   و کرده  جمع بحارمطاعن   جلد  چهار ،سه در  ار ها یبعد و  نفر دو آن ی ها بدعت  یمجلس  عالمه نیبب  برو است، قلمش   کی نیا حال

  یموضوع   در   نکهیا  یبرا  . آمد  ینم  در  هم  د ی با  و   امدهی ن  در  شی صدا  هم  امروز  تا   و   ماند   و   کردند   را  کارها   ن یا  . است  داده  قرار  هم   کنار  تک  به

 قبول   را  آن  هیبق  هم  دیبا   و   بودند  کرده  ولبق  هانیا  از  را  خدا  مقابل  یر یپذ  گناه  و  را  خدا  ضد  و  غمبریپ   و  خدا  حرف  مردم  آن،  از  تربزرگ

  یم   تو  مثالً  که  دندیکش  ی م  خجالت  خودشان  از  هم  خودشان  ها،آن  یجلو  نکهیا  نه.  ندیبگو  یزیچ  نجایا  که  توانستند  ینم  . کردند  یم

 بعد  چشم.  بگو  نماز  سر  ایب بعد  و  بزن حرف  طالبیاب  بن  یعل  حق  از  برو  اول  و  بکش   خجالت  .خواند  دی با  چطور  را  نماز  که  ییبگو  یخواه

 .ندارد یا دهی فا  نآ از بعد و  ستادیا همانجا   دیبا یعنی ست؟ا یزیچ گرید  هانیا. مییگو  یم  هم نیآم نیوالالضال از

 اوج  در  و   خالفت  غصب از  بعد  روز  ده   ای  روز  هفت.  زهرا  حضرت  خطبه  مثل   هم  نیا  . میگو یمدر این باره   را  نیمنؤرالمیام  موال  کالم

.  دارد  العاده  فوق   و  ادیز  مطالب  که  است  یمفصل  خطبه  و  ندستادیا  امبریپ   منبر  کنار  و  ندآمد  مسجد  به  نیمنؤرالمیام  دندید  ،تیمظلوم

 را   سقیفه  گند   و   غصه  و  غم  همه  نی ا  ما   که  سال   ۱۴۰۰  نه  ،اتفاق  آن  از  بعد   روز  ده   تا   هفته  ک ی  شد   پس.  کنم  ی م  انیب  را  آن  از  یبخش

  ی م  در کجا از سر دانم  ی م من  ،دیکن  یم  شما که یکار نیا .دانم  یم  من را شما  باطن  حال مردم که ندتفگ  اول همان . میچش یم میدار

 .آورد

ِتي ُخِدَعْت »:  نیمنؤرالمیام  قال ُة اَلُّ َها األَمُّ ُیُّ
َ
ْهَواءَ أ

َ
َبَعْت أ ْت َعَلی َما َعَرَفْت َواَتُّ َها َفاْنَخَدَعْت َوَعَرَفْت َخِدیَعَة َمْن َخَدَعَها َفَأَصَرُّ

ِتي ُخِدَعْت َفاْنَخَدَعْت »:  فرمودند  مردم  به  خطاب  و   آمدند   مسجد  به  شانی ا  «َوَضَرَبْت ِفي َعْشَواِء َغَواَیِتَها ُة اَلُّ َها األَمُّ ُیُّ
َ
 ف یظر  یلیخ  «أ

  دور  که  ی مردم  باطن  مغز  تمام   اما  است  کالم  دو  .است  فرموده  آقا  جاآن  . یشناس  ی م  را  یشانا  البالغه  نهج  و  نیمنؤرالمیام  آقا  .است

 مورد   که  یامت  و  قوم  یا  یعنی  .ی کلکعنی  خدعت  .است  فرموده  کلمه  دو  نیهم  با  را  آن  همه  .است  دهیکش  رونیب  ،اند  گرفته  را  سقیفه

  فانخدعت  . است  حرف  نصف  نیا .  گذاشتند  کاله   را  امت   سر  و   کردند  پا   به  را  سقیفه  ی کاران  تیجنا  ، گرفتید  قرارخدعه    و   رنگین  و  لهیح

 ها آن  دیبود  نمرده  ،دینبود  االغ  االغ،  نسبت  بال  البته  که  شما  .زدند  کلک  هاآن  ی عنی.  فعل  رشیپذ   یعنی  انفعال   باب.  دیرفتیپذ  را  لهیح  شما

  نجا یا  تا  را  کاله  دیگفت  ،وردندآ  را  کلک   یوقت  که  بود  هم  خودتان  جان  در  شهیش  خورده  پس  د؟یکرد  قبول   را  کلک  چرا  شما  .زدند  کلک

  از  بعد   روز   ده  ؟ ندفرمود  را  ن یا  چه زمانی  ست؟ین  ای   ستا  ن یا  شیمعنا  کالم   ن یا  ا یآ.  شود  راحت  المانی خ  که  ترنییپا  د یایب  بفرست  .ارگذن

  شما   ،بودند   باز  حقه  هاآن  اما  باشد   گذاشتند   سرتان  کاله .  دیا  کاره  چه  شما  دانم  یم  من  د؟یگذار  ی م  کاله  را  یعل  من  سر  فرمود.  سقیفه

َوَعَرَفْت »  .د یریبپذ  را  کاله  نیا  هم  شما  و   بگذارد  را  کاله  ن یا  باشد  ی کس  دیداشت  دوست   و   امدین  تاندب  هم  شما  . دی بود  ریپذ  حقه  هم
  کاله  سرمان  ؛میدانست  یم  چه  ما  که  دیینگو  یعنی.  زدند  یا  حقه  چه  بازها  حقه  نیا  دیدیفهم   خوب  که  یامت  یا  «َخِدیَعَة َمْن َخَدَعَها

ْت َخِدیَعَة »  ؛ریخ  شد  ی قاط  زیچ  همه  و   رفت  کاله  سرمان.  دهد  یم   شهادت  شهیعا  ،د کن  ی م  ثیحد  یادعا  نیا  دیدیم  کدفعهی  .رفت َوَعَرفَ
ْت ».  ستین  حرف  نیا  از  یفرار  راه  چیه .گذارند یم  کاله  سرتان  بازها  حقه  نیا  دیدیفهم   خوب  «َمْن َخَدَعَها ْت َعَلی َما َعَرفَ َأَصَرُّ  باشد  «فَ

  که   یروز  همان   ؟ دی دیفهم  ر ید  ؟د ینزد  ی حرف  بعد   ماه   شش   بعد،   ماه  ک ی  بعد،   روز  دو   ارچ.  دیدیفهم  که   بعد   روز  دو   ، دیدینفهم  امروز

 . دی زد یم  داد ، دیدیفهم

ْت .  بود  ی کاف  ر نقدآ  .دمیکش  یم پایین    را  ابوبکر  ، دبودن   من  دورها  گوسفند  ، هانیا  تعداد به    راگ  قسم  بخدا  : ندفرمود  نیمنؤرالم یام َفَأَصَرُّ
ها  هر روز به کلک های تازه آن  یعنی   دن،یورز  اصرار  یعنی  اصرت  ، ددادن  هم   ادامه  دداشتن  که  ار  دیعهخ  عرف  نیا  یعنی  َعَلی َما َعَرَفْت 

ْهَواَءَها»چشم گفتید. 
َ
َبَعْت أ  ابوبکر بابلکه  ،دیی آنم در جور ی عل هوا و هوس هایتان با  یدیست. دیدچ شما دل در نماد یم من «َواَتُّ

 ید.رفت کروباب دنبال  که نفس یهوا  و اهواء دبو  نیا سر دعواپس . دیآ یم در جور
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 اه   نیا  همه  «افواههم  و هم یدیا و  ارجلهم  تشهد وم»ی  : دی فرما یم   خدا د.  کش یرون م یب  امت یق  روز را در   آدم   دل مغزخداوند اینگونه  

  م،یدینفهم  ما  آقا  یگفت  هم  فهیسق  بعد  سال  هزار  گفته،  یزیچ  یک  فهیسق  روزاو    .دندار  بیع   حاال  ویندگ  یم  یعنی  .هندد  یم  شهادت

 ی م  هچ  نستماد  یمو    بودم  تو  آناز    من  تیسرجا  نیبش  برو  گویند  ند و می ده  یم  شهادت  مغزت  یها  سلول  دستت،.  رفت  کاله  ناسرم

  وضربت»  د،یفهم  مه  تو  یپا  و  دست  .دیفهم  مه  تو  مغز  ،چیه  دیفهم  که  خدا  .دمیفهم  که  من  یول؟  م یکن  کاریچ  یگفت  ظاهرد. در  گذر
د به جفتک زدن. در این مسیر گمراهیتان روی یرا آرام آرام آمدید اما یک دفعه شروع کرد  آن  اینجای  تا  یعنی  «تهایقبا  اشواء  یف

مثل آب خوردن   زو زیر بار همه چی  آورد   خود  دنبال   خدعه  ها   ونیلیم  و   صد   و   هزار  اول   روز  خدعه  و   غلط   و   اشتباه  ی عنغلطک رفتید. ی 

  شب  ن آ زنش با نامسلم  همه نیا  چشم  جلود و کشتن ار و ا دسته و  دار  و  رهینو  بن مالک  د رفتن . مینک گنج ن یمرتد  با م ویبر  د یبا رفتید.

  اصالً  یکس  یک  .است یا چه کسی است  است یا علی  عمر  وییبگ  شما  که  ستین  یزیچ  رگید  نیا.  مد یان  در  صدایش  نفر  یک  کرد،  زنا

د. نباش  بلد یکس کنم ینم رفک ار رهینو بن مالک داستاناین دیگر فکر کردن دارد؟  ؟نه ای  دریبگ عده دی با نیا .اند هکشتاو را  و بوده کافر

 . نامسلم آدم همه نیا چشم یجلو .کرد  زنا ،کشته که  یآدم نیا همسر  با دی ول بن خالد  شب ناهم

 به   دبرگشتن  یوقت  ،یراحت  نیهم  بهبعد از کشتن او با زنش زنا کرد.    .بلکه همه فهمیدند  .زنا کند  ،در بیابان است  نرفت با زنی که مثالً

.  بکش   خجالت  ؟انجام می دهی  یدار   تو  ی است کهچکار  نیا  نگفت  یکی  بود،  خالد  با  که  هم  یلشکر  .نشد  چیه  و  چه  چه  و  به  به  نه،یمد

  رفته  اسالم  یروبآ هک ناسرم یور میبزن یدست دو مینیشنب  دیبا .ستین تا دو یکی الهایواو نیا از .مویگ یم من که است نمونه اهنیا حاال

 ال رفته است. ؤبا این حرف ها زیر س اسالم کل .عهیش نه

 ،اند اسالمی که شما می گویید   کنار هم چیده و گفته  زیبا ا خیلی  ر  ها نیا  همهد و  نه انوشت  کتاب   درباره اسالم  ا ه  یخارج  از  نفر   هس،  دو

یک مسیحی اینگونه در کاسه ات می گذارد   ،اهی مسلمان باشی با این آبرو اگر می خو  . گویند  راست می   ، این است. بله اگر سقیفه باشد 

نه از    ،د. همین حرف ها را از کتب سنی سنینو  ی م  هم   االن  ن یهم  . ه اند نوشت  کتاب  ن یچند  اروپا   در که از خجالت نتوانی سر بلند کنی.  

این کار    ،اول و دومتان که انقدر ادعا دارید   هم خلیفه  آن  ؛خالد این کار را کرد یا نه؟ جلوی خلیفه  گویند  های ما در آورده اند و می  کتاب

 گوییم. ها می گویند ما که خیلی وقت است می است. آن بهتر یلیخ تیحیمس واال ،است نیا ین امسلم راگرا کرد یا نه؟ 

پیدا کنید یا اینکه خودم   ، در کامپیوتر بزنید  . هید آدرس این را یادم رفته بنویسمبخوا  را  راستش  :ن یمنؤرالمیام  موال  کالم  نیدوم  اما

 پیدا می کنم. 

 دنبال   نیا  :ندفرمود  .بحاراالنواردنباله همان حدیث قبل است در    «وقد استبان لها الحق فصدعت عنه، والطریق الواضح فتنكبته»

 نامعلوم  شما   بر  ر نقدآ  من   ت یوال  حق  ر، یغد   حق  ی عنی  طرف   ن یا  از  این هیچ،  . دگذاشتن  کاله   را  شما   سر  ها نآه  ک  ی امت  یا  .است  االمه  تهایا

جلوی این همه آدم ثابت کند    یکس  اینکه یک  .است  آب  وانیل  یک  نی ا  حاال  دنینیبب  گذاشت؟  کاله  ار  شما  سر  مسئله  نیا  ود در بش  که  بود

 معلوم  .ستا  شک  آن  یامضادر    .هست  دعوا  فالن  آن  سند  در  ،خانه  فالن  تیمالک  سر  نه  وقت  یک  .این یک حرف است  ،این آب نیست

راحتی جلوی این همه آدم بگویی را که نمی توانی به این    آب  ؟ است بین این دو  فرق رچقد  . دیگری  مال  ا ی  است   نیا  مال  نهاخ  نآ  تسین

 روز  مثل شمامه هی برا من تیوال و امامت و خالفت حق «وقد استبان لها الحق» :د ینفرما یم حضرتسنگ است.  آب نیست و مثالً

 : دو نکته استو نمی دانم زدید. پس  ینفهمید و خودتان را به  کرد پشت ماشه هم «عنه فصدعت» .بود روشن

 خدا  خالف رشیپذ گناه، رشیپذ  مسئله -۱

 .دمینفهمبگوییم   م،یریبگ  دهینشن  م،ی ریبگ  ده یند  یراحت  نیهمحرف درست را به    .میبرگرد  خوردن  آب  مثل ،ویدگ  یم  خدا  هک  چهآن  از  -۲

تو مسیر را به  ،مقصدت هر کجا که باشد .مه اگویی من تا به حال از این مسیر نرفت دهند و می ماشین را به تو می «لطریق الواضح ا»

این دیگر فکر کردن   .از هرکدام که می خواهی .یک راه این طرف و دیگری اتوبان است .گویند دو راه بیشتر نیست  دهند و می نشان می

  د گفتنو    د کردن   بلند   را   نفر  یک   آدم  همه  ن یا  یجلو  . ریغد  در  واضح  راه  «و الطریق الواضح   لها  استبان»:  د ینفرما  ی م  حضرتدارد؟  

 «فتنكبته» ار واضح راه یعنبرید به زور. ی باالی منبر می  ،را هم نبرده اند  او  کسی را که تا حاال بلند نکردند و اسم. شما است فهیخل نیا
 تهران  تا ویبربروی.  یخاک راه ازاتوبان و جاده جلویت است اما  ن،تهرا  ویبر هیخوا یم نجایااز  شما  یعنی ؟هچ یعنی  دیندا یم  تنكبته

کسی که از راه درست   یعنی  .گویند  قی الطر   عن  تتنكب  را  نیا..  وی و .ش  پنچروی و  ش  گم  راه  وسط  و خودت را در بیاوری،  نیماش  پدرو  



 

 5صفحه 

 

 179 کارگاه شماره

 2قسمت   – 22جلسه  –مهندسی تبلیغ غدیر 

 
  یامت  یآ  زدید.   راههیب  به  عمداً  ، زدید  ی خاک  هب  عمداً  شما   .بود  روشن  کامالً   شما  یبرا  واضح  راه  : دینفرما   ی م  حضرتد.  روو اصلی به بیراهه ب

 است. کار شروع تازه  نیا . دیباش  ی هابعد منتظر .د هید ی م  عادت سمت این به را ناخودت ناخودت که

 . شد گفته ر یغد با فهیسق تقابل موارد عنوان هب که یموارد از مورد کی  مه نیا

 باطل  اهل طمع:  شانزدهم  مورد

 است.  باطل اهل طمع مسئله ،داد نانش را خود که یینجاآ و فهیسق با تقابل موارد  و وءس آثار از یکی

  مثالً   نه  ا ی  چهارراه  سر  بوده ایستاده    یخودیب  مثالً  یکس  یک  . درنیگ  ی م   ی قالب  سی پل  ی گاه  د ید ید  شما  ، است  درست  کار  به  بنا   هک  یوقت

  که  یینجاآ  هب  منتسب  و   دباش  یواقع  سیپل  راگ  هم  سیپل.  ستین  بد  که  سیپل.  مردم  از  یاخاذ  حاال   و  س یپل  ینه   و  امر  و   یانتظام   سیپل

  ،وسط  د آی  ی م  ی تقلب  سیپل  کی  ی وقت  اما .  شهر  کی  حفاظت  یبرا  است  واجب  اصالً  ، دده  ی م  انجامرا    خود  فیوظا  و  است  س یپل  مرکز

 از  کل   د و درکن  یم  پر   را  خود  بی ج  د،کن  ی م  یاخاذ  . دکن   ی م  استفاده   برعکس   قاً یدق  ،است  شهر  حفاظت  یبرا  که   س یپل  مقام   از  یعنی

  خودش   روال  به  آن  اگر  که  دارد  الزم  یاتیخصوص  کی  با  ییها   آدم   گاهی جا  نیاد. معنای این چیست؟  کن  ی م  استفاده  خود  نفع  به  فرصت  نای

  اما.  رود  یم  خود  روال یرو  زیچ  همه  و   اندازدی ب  یبدبخت  به  را  مردم  نه  و   کند  وارد  کار  نیا  درخود را    کند  یم  تأجر  نه  یاحد  چیه  رفت

  ک ی  ا ی  کند  ی اخاذ  سیپل  که  دوش  ی عاد  آرام آرام  مسئله  ن یا  ، باشد  خواهد   یم   که  ا یدن  ی جا  هر  در  ، ییجا  در  ،یکشور  در  شد   قرار  ی وقت

  یرکا  تواند  ی نم  اصالً  ی واقع  سیپل  ،یه اآمد  کجا  از  ی، هست  یکس  چه  تو  که  ردینگ  را  او   قهی  یکس  ، بزند  جا  س یپل  یجا  به  را  خود  یکس

 ی دار  یحق  چه  تو  ؟ییا  چکاره  تو  د یبگورا نمی گیرد که    سمت  نیا  در  باز  حقه  آدمکس جلوی  هیچ  که  نندیبب  هانیا  یوقت  یعنی  .دهد   انجام

 ی راحت  نیا  به  دی نبا  . دادند  یم  راه  ها   نیا  به  د ینبا  ،م یبود  آدم  ما   اگر  نجا؟یا  میا  چکاره   ما  دیگو  یم   یواقع  سیپل  آن  طبعاً  ؟یبزن  را  حرف  نیا

 . میزن ی م که است مثال  .دهند  انجام خواهند  یم  ی غلط هر  هانیا گذاشتند یم

و  کرد درست آش یراحت نیهم به را بود خدا یندگ ینما و خالفت و امامت عنوان که  آنچهو  آمد یروز  کی فهیسق  که است نیا ما حرف

 د یتبع  را  دیگری  .رونیب  انداخت  را  یکی  نآ  و  گفت  شو  خفه  آن  به  و  زد   آن  سر  روی  و  دیکوب  نیا  سر  بهو    کرد  خرد  و  شکست  و  بهم  ختیر

 د یبکن  را  فکرش واقعاً  .او  یجا  نشست آمد  او  از  بعد هم یبعد  نفر  .باال  آن  گذاشت  و  آورد  را  نخوربدرد  نفر  کی  و ... و  کرد  فالن  را  نآ  و  کرد

 .هست  تنشان  در  یا  جربزه  ها  یامروز  قول  به  .نه  پسند  خدا  عرضه  ،یظاهر  عرضه  یمعنا  به  عرضه  البته  دارند،  عرضه  ایدن  در  که  ییها  آدم

  که طلبد یم را یتیموقع بنده عرضه ،بنده  فرصت نیا بنده، جَنَم نیا  کنند یم  نگاه یعنی .هستند فرصت دنبالی کار یبرا ،دارند یجنم

  یبزرگ  ن یا  به  اتفاق  نیا  نکهیا  حضم  به  حاال  .است  خوب  خودت  یبرا  هم  جنم   و  عرضه نیا  ، نباشد  اگر . بکنم را  استفاده  سوء  ن یا  آنجا  من

 ؟میرینگ ما چرا گرفته را منصب نی افالنی  که  میدی د ما که گفت هیمعاو  ،افتاد طمع به  هم عثمان مثالً که  دیکن الیخ شما فقط نه ،افتاد

  ظالم  فهیخل  باشد،   خواهد  یم  فرقه  سیرئ  باشد،  خواهد  یم  فرقه  حاال  ، اند  آمده   ا یدن  نیا  در  که  ییهاآن  تمام   یعنی  .است  مطلب  اصل  نیا

  با   حرفش  آخر  و  اول  ،نشستند  یمنصب  کی  در  ناحق  به  که  ییهاآن  تمام   .کند  ینم  گرید  ی فرق  ، باشد  عبدالملک   دست  ریز  حجاج  ،باشد

  م یکرد  یم  الیخ  فقط  ما  که  ستی ن  یغمبریپ   و  خدا  که  هم  ما  دل  در  .میهست  بلد  کارها  نیا  از  نکهیا  مثل  هم  ما  نمیبب  که  دیگو  یم  خودش

 ،بودم   هاآن  زمان  من  اگر  ،کردند  هاآن  که  یکار.  هستم  بلد  بهتر  ها  یاول  آن  از  اتفاقاً  من  .شود  یم  مینیب   یم  ،میکن  یم  نگاه  اما  شود  ینم

 ن یهم  به  ند. برو   را  راه  ته  تا ند  نبود  بلد   . کردم  یم  پاک  کالً   روزگار  صفحه  ازها را  آن  که  آوردم  یم   در  یعل   آل  و   یعل  سر  به  یکار

  ، زمان  آن  شهر  کی  فرماندار  ،ایب  ریبگ  نطوریهم  تا   کند   ی م  کار  هیمعاو  دست  ریز  شهر  کی  در  که  کوچک  حاکم   کی  آن  از  دیآ  ی م  تناسب

  دیکن  گوش  رام  حرف  نیا  اء،یاالنب  ختم  آقا   که  دندیرس  نیا  سر  هانیا  تمام   .ها   یبعد  به  برسد  تا   ، هیمعاو  خود  به  برسد  تا   باال  ایب  نطوریهم

 من   د یبگو  خواهد   یم   نفر  ک ی  حاال  ! میعظ  زیچ  نیچن  کی  .است  زیمی  رو  غمبریپ   ۱۲۴۰۰۰  ثمره  یعنی   اء یانب  مخت  : میگو  یم   چه  من  که

 هزار   پانصد  چقدر؟  ،اورمیب  در  پول  مردم  بیج  از  قادرم  من  آقا   مثالً  د یگو  ی م  ی کس  ی وقت  کی  دینیبب   .غمبرمیپ   نیا  نیجانش  و  فهیخل

 ی دزد  کی  هم  نیا  .بدزدم  را  یاردیل یم  کی  ،یونیلیم  صد   چند  مثالً  نی ماش  کی  توانم  ی م  من   نه،  د یگو  یم   ی کی  .اسکناس  بسته  کی  تومان،

  ها   نیا  تفاوت   مقدار  ک. یکند  یم  اَره  کجا ی  برد  یم   ،دارد  یم   بر  بانک  از  را  صندوقگاو.  دزدد  ی م  را  بانک  صندوق گاو  هم  ی کس  کی  .ستا

 . گری همد کنار دیبگذار را

  صندوق گاو  ؟شود  یم  یعن ی  ده،یدزدرا    بانک  صندوق گاو  یکس  کی  آقا  که  دزدها  نیا  به  رسد  یم  برخ  دفعه  کی  ید کهبکن  را  فکرش  شما  حاال

.  بتوانم  من   که باشد  فیضع  محافظت  قدر نیا  که  دیرس  ی نم  عقلم  به  اصالً   . شود  ینم کردم  ال یخ  .هستم بلد   هم  من ار  هانیا  بانک؟   داخل  از
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 عرضه   با  آدم  دار،  جنم  آدم  .طرف  آن  گرید   یکی  و   کند  یم  را  کار  نیهم  رود  یم  فردا  هم   نیا  .بکشم  را   آن  نقشه  هستم  بلد  هم  من  واال

 را   قصهاین   . کرد  تمام   را  کار   گفت؟  هچ  د یزی  . شود  ی نم  ا ی  کرد   شود  ی م   را  کار  ن یا  که  کنند   ی نم  را  آن  فکر   ی اهگ   ها نیا  . میدار  اد یز  یظاهر

 اتفاق   خیتار  در  ترمیعظ  نیا  از  یتی جنا  رگید  یعنی  شده،   کشته  یعل  ابن  نیحسکه    انداخت  راه  صدا  و  سر  عمر  پسر  .دیه ادیشن  همه

  گفتند،  دی زی  به  یوقت ؟  ستین  که  نیا  از  باالتر  .نیحس  امام  یبرا  کنند  ی م  هیگر  هم   خودشان  .اند  گفته  را  نیا  هم  ها   ی سن  خود  .افتادهین

  م ییگو  یم  نگفت  اگر  .میهست  مخلصت  ما  ،گفت  را  جواب  اگرکه    او  یجلو   گذارم  یم  یزیچ  کی  من  نجایا  دیایب  بگذار  .دینترس  اصالً  گفت

  که  م یگو  ی م  را  قصه  یورط  معموالً.  م یبگو  خواهم   ینم  را  قصه  رگید   من   گفت؟   چه  ؟ یزن  ی م  اضافه  حرف  چرا  ؟ یزن  ی م  یادیز  زِرِ  چرا

 پسر   به  دیزی  احمق،  ا ی  فتگ  گفت؟  چه.  میبگو  تر  محترم  کلمه  توانم  ی م  واال   .است  نیهم  در  نکته  که  نیا  یبرا  یادیز  زِرِ  میگو  یم  یوقت

 « انا اتینا علی مواعده احمق  یا» .هست  بحار در دینیبب دیبرو .است صراحت نیهم به عمر
 نیا قشنگ و خوشگل هم  ما گذشتگان ،دارند دوست را سفره نیا هم مردمکه  آماده و زیتم .است پهن یا سفره کی بَه می دید  میآمد  ما

 ،بوده بَد اگر .بده فحش خودت یبابا به برو ،ی هد  یم فحش اگر .کرد پهن خودت یبابا کرد؟ پهن یسک چه  دیدان یم  .ه انددیچ را  سفره

 مردم   به  برو  .بشوران  تیبابا  هیعل  بر  برو  نشوران  من  ،هیعل  بر  یشوران  یم  را  مردم  اگر  .بگو  آن  به  برو  ،دیآ  ینم  خوشت  اگر  .بَد  بگو  آن  به

  ی م   ادعا   ی پا  ، یمزد  حرف  ! که  دندار  ت یعصبان  گفت   من؟   ی بابا  ؟ دیزن  ی م  را  حرف  ن یا  رچطو  گفت  . دیی بگو  راهیب  و   بد   من   ی بابا  به   بگو

 من  یبابا به تو یبابا این نامه را .هیمعاو  به خطابابن ال عمر معروف نامه آن .. او را به خزانه برد و سند را درآوردمیده یم سند و میستیا

  نامه  .آن  حوصله  نه   ،بخوانم  هست  آن  وقت   نه   حاال  ؟نوشته  چه  نیبب  .نوشته او  به  را  نامه  که   بوده تو  یبابا  کوچک  انگشت  من  ی بابا  نوشته،

:  گفت   گفت؟  چه...    که  دبده  رتیخ  خدا  گفتو    دیبوس  را  دیزی  سر  ،آمد  در  از خزانه که  .کرد  زیبایی  کار  عمر  پسر  .خواندن  به  کرد  شروع  را

او را   .تیجمع  رونیب  آمد   . یکرد  ی قشنگ  کار  ی لیخ  گفت  . تگف  را  نیحس  امام  «یشار ال  ابن  یشار ال  قتلک  یعل  الله  الحمد»

  دیاین  در  تانیصدا  گفت  .میبکن  او  سر  از  پوست  میخواهیم  .رونیب  بکشاو را    ی؟درآورد  را  او  پدر  شد  چه  گفتند.  بودند   فرستاده  ندهینما

 شهرها   نیادر    هرچه  .برگشت  نهیمد  تا  هم   آنجا   از  .کرده  ییبجا  کار  هم  ی لیخ  .شد  یم   اسالم  در  یمیعظ  فتنه  ،بود   نکرده  ار  کار   نیا  اگر  که

 . است کرده  یخوب کار  هم  یلیخ دی زی . کردم غلط  من  :گفت ی م مردم  به یک ی یک ی ،بود کرده یخرابکار

 ی زیآن چ  . است  یعل  ابن  نیحس  کشتن  آن  آخر.  است  نیهم  آن  یانتها  اینکه  یا   ی کن  قبول  دی نبایا    را  ه یپا  آن  تو  ی عنی  . دیگو  ی م  درست

  ی نم .ریاشکال بگ  ،نشانده   نجایکه او را ا  ی برو اول به آن کس  ،یاشکال دار  دی زیخب نامرد اگر به    م،ییگو  ی معنوان طمع اهل باطل  که به  

حاال الزم  .  خب  ی لیخ  . را کرده  خود  کار  یراحت  نیبه ا  ، ریضد غد  یعنیدر آن باطل    . که با آن مبنا جلو آمده  داند  ی م  .کار را بکند   نیتواند ا

  یم   اتفاقاً   . طالبیابن اب  ی خدا عل   نده ینما  ستاده، یاو چکار کرده؟ او مقابل خدا ا  مگر  اصالً  ، نجایا  نشانده   د یزیرا    هیمعاو  م ییوبگ  ستین

  .هم است  ن یع   ،آن  مثل   .ادامه همان راه است  ؟ چکار کرده  د یزیمگر    . کار را کرده   نیهم هم  ن ینشد. ا  ،را  نیالمؤمنریام  ندخواستند بکش

ما   ،یجنم دار ی کن یم الیتو اگر خ . میما هم طمع دار ،یکه تو اگر طمع دار نیا قاًیدق ،افتادهی اتفاق ن یدیکار جد اصالً .هم است هیشب

 دست و ند یآ یم  م یکرد ی م الیخما   . شود ینم  می کرد ی م ال یخ ما  . مبلدی   ما هم ، یکن  یحقه باز یبلد ی کن ی م  الیاگر تو خ .میهم دار

 م، یکن  ی کار را م  نیا  ما   خب حاال  یلیخ  .آب از آب تکان نخورد  میدی د  .آورند  یسرمان در م  مغزمان را ازو  بندند    یرا از پشت م  مانیپا

گفت    ی به همه م  د وخور  یم  شراب  علناًیزید    : ندیفرما  ی م  در کالمشان   دالشهدایآقا س.  شروع شد  دیزیبه کدام نشان؟ تازه بعد از    نشان

  بماند آن هیحاال بق . کرد ی م  یباز مونیم و  یسگ باز علناً   .شعر گفته  ی کل خود وردن شرابخ درباره شراب و خورم و  ی که من شراب م

 . کرد یم  یقمار باز و علناً 

که در    میاگر قرار بود حرف بزن . خب حق دارند ند، یگو ی نم چ یمردم ه و  د یآ ی ها جلو م مسلمان فهیبه عنوان خل ی وقت ی آدم نینچ کی

  . د ی ستادیا  یکه آنجا م   دی اگر شما آدم بود  بلهکه    د یگو  یهم م  یکی  نی ا  .شروع شد   یماست مال   ، میکه نگفت  راآن    .می زد  یحرف م   د یبا  ریغد

  .حق هم دارید که در نیاید  .دیآ  یدر نم  تانیصدا  کدام  چیه  ، که سگ باز هستم  میهم بگو  که من اگر علناً   دانم   یم   . شناسم  ی من شما را م

چهارتاست. واال شما نمی   ،دو دوتا  ازی من می خواهید حرف بزنید؟ ایننیامد؟ حاال سر سگ ب  چطور در غدیر به آن بزرگی صدایتان در

برای چه سگ بازی را علنی می کرد؟ جا نداشت که حداقل برای   ، من خلیفه ام و نماز در مسجد شام می خواند  ید گفت گویید که اگر یز

جلو برویم. خلیفه های    ، باید تا جایی که می برد  نه، این گفت اصالًظاهرسازی هم که شده نمی گفت که من سگ باز و شراب خوارم؟  

  .که نیست  راینان گفتند چیزی به نام خدا و پیامب  ،چه جلوتر رفت  ودتان بهتر می دانید که هر بعد را هم که صدبار برایتان گفته ام و خ

 حاال چه یک نی و چه صد نی. 
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تند، طمع آن کسانی که می ترسیدند طمعشان را ظاهر کنند، طمع آن کسانی است. طمع آن کسانی که طمع نداش  طمع  حرف ما سر

مصیبت عظیمی را  با آن کار سقیفه طمع اهل باطل گل کرد و رو شد. حاال    . عملی شود  که احتمال نمی دادند به این راحتی طمعشان

ها درد و ورم به آن    هزارها و میلیون  ، هاکار  ن طمع. با آمدمردم تا روز قیامت به خاطر از دست دادن غدیر، از دست آن دو نفر کشیدند 

بزرگی بود اما با آمدن عده ای طمع کار که اوضاع را اینگونه دیدند، بدتر خودش درد و ورم    ، درد اول اضافه شد. یعنی اگر همان اولی بود

هنوز هم که هنوز است ما می گوییم که   بازاری در اجتماع مسلمانان شد کهشد. یکی روی دنده شراب رفت، یکی ربا و .... خالصه گند

صادق ترند و ... . این واقعیت است اما ببینید چه کسی این کار روی در اروپا می بینی که از مسلمانان بسیار مبادی آداب ترند، بسیار    می

ت برود و به مسیر خودش برود و همه یعنی ائمه غدیر این کارها را با مردم کرده اند یا آن عده ای که آن روز نگذاشتند راه درس  ؟را کرده

 به آن تربیتی که باید شوند؟   ؛شوندمردم تربیت 

مخالفت با امر خداوند اتفاق افتاد، راه را برای همه کسانی که جربزه ای داشتند   ،ترین مسئله اسالم  پس طمع اهل باطل وقتی در بزرگ

 مختلف دینی مردم ادامه خواهد داشت.باز کرد و تا روز قیامت این طمع در امور  ، و اهل باطل بودند

 ر:و هم کالم ابوذ حدیث مربوط به این قسمت هم از کالم حضرت زهرا

ُه ِلَنبِ »  فرمودند:  حضرت زهرا ا ِاختاَر الَلُّ َلَمُّ
َ
َقلُّ   َن یَو َنَطَق کاِظُم اْلغاو  اِئِه یداَر َاْنبِ   ِه ِیُّ ف ن  َن،یَو َنَبَغ خاِمُل ااْلَ

َ
 َن،یلاْلُمْبِط   ُق یَو َهَدَر ف

َخَطَر ف
َ
یعنی کسی    کاظمیعنی گمراهان و    غاوین  «َن یاِظُم اْلغاوَو َنَطَق ک»  ،از دنیا رفتند   فرمودند وقتی پیامبر  «َعَرصاِتُكْم   ی ف

دهانشان باز شد و قایم    ، وقتی زمینه را دیدند  ، که خشمش را فرو می برد. یعنی کسانی که از ترسشان حرف در گلویشان خفه شده بود

َقلُّ »ا را بیرون ریختند. کرده ه  ها را نمی شناخت که چنین یعنی کسانی که هیچکس آن خاملدم های پست، آآن  «َن یَو َنَبَغ خاِمُل ااْلَ

ابن  ة مغیر شما می بینید  پیامبر از ها خودشان را به ظهور رساندند و رو آمدند. بعد این . کسی آدم حسابشان نمی کرد  .م هستکسی ه

 «َن یاْلُمْبِطل  ُق یَو َهَدَر َفن»را شکست.    پر از زناست، به عمر چسبید و آمد در خانه حضرت زهرا  و اسالم  شعبه که زمان جاهلیت
در بساط شما    ،بیچاره ،یعنی ای مردم نفهم  «َعَرصاِتُكْم   ی َفَخَطَر ف»به این معناست که صدا در آورد.   هدرطل و اهل باطل،  های مبآدم

کردند و   زمینه خوبی پیدا  ، همه این آدم های به درد نخور که صدا در گلویشان گیر کرده بود  ،یدو زمینه ای که شما زندگی می کرد

 گفتند.  ،هرچه می خواستند

در فتح مکه مسلمان شده بود،    شرکت کرده بود و از ترس شمشیر پیامبر  بن ولیدی که یک سال پیش در جنگ با پیامبر  خالد

مسلمان شده و تا   ،گردنش را نزنند   دم است که یک سال پیش از ترس اینکه پیامبرآن همان  ای  !سرلشکر مسلمین شده بود. ای بابا

چرا من    ،اگر بناست ابوبکر خلیفه باشد  : این آدم نگاه کرد و گفت  شرکت داشته!  های مشرکین بر ضد پیامبردر تمام جنگقبل از آن  

 غیر از او به دردش نمی خورد و باید خالد سرلشکر شود. د و دید اصالًسرلشکر نباشم؟ و به همین راحتی سرلشکر شد. و او هم نگاه کر

»و الله لترتدن جماعه من العرب فی هذا الدین، والله لقد صارت لمن غلب و لتطمحن الیها من لیس من وذر گفت:  اب
 اهلها«

 ی نیست.کار دشوار بحارالبته پیدا کردنشان از  .بنویسم مه اها را فراموش کرددرس اینسفانه أ مت

غیر از مرتدینی که ابوبکر و عمر اسم   . ی از عرب از دین خدا بر می گردندجماعت  ، ابوذر فرمود: به خدا قسم با این کارهایی که شما کردید

اینان باشند، ما این دین را   یامبرچرا؟ گفتند اگر بناست دنباله پ  .عده ای مرتد شدند  هم بعد از پیامبر  ها را مرتد گذاشتند. و واقعاًآن

برگشتند و مرتد شدند. فرمود با این کار شما عده ای مرتد می شوند و در این دین  دیم و واقعاًنمی خواهیم و غلط کردیم که مسلمان ش

یاست مال فت و راین اسالم و خال   .غالب شود  ، ید؟ گفتید هرکس که چوب و چماق در دستش استه اشک می کنند. شما چه کار کرد

دوزند به این خالفت که آن را بگیرند. اتفاقی که    چشم طمع می  ،داز این به بعد کسانی که اهل این مسئله نیستن   درست است؟  .اوست

 چه کسانی خالفت را بدست گرفتند.  خیلی راحت افتاد و همه دیدند که بعد از پیامبر

 را فردا صبح در خدمتتان هستیم.   بقیهاهلل ءشا مورد و ان ۱6تا اینجا 

 برکاته با صوات بر محمد و آل محمد الله و   ةالسالم علیكم و رحمو 
 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم 


