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 م ی ِبسِم اللِه الرحَمِن الرح 
َحمٍد َو آِلِه الطاِهر   یالله َعلَ   یِللِه َو صل َالَحمد    ن یم 

است.  یو اعتقاد ی خیتار دگاه یاز د  ریغد  ل یجلسه تحل نیجلسه، دوم  نیا . زیعرض سالم و ادب خدمت همه بزرگواران و شنوندگان عز با 

 ت یاهم  یجلسه را به بررس  نی. امیگفتگو کرد  یاسالم  عیوقا  نیدر ب  یخیواقعه تار  کیبه عنوان    ریغد  تیدر جلسه قبل، در مورد اهم

اعتقا  ریغد پ   ریدر مورد برگزار شدن برنامه غد   د،یباش  دهیرا شن  ی . اگر کارگاه قبلم دهی  ی اختصاص م  یاسالم   داتاز نظر    امبریتوسط 

 ژهیو اریبس طیاز نظر مکان و زمان در شرا ری. واقعه غد میمفصالً صحبت کرد یعاد ریو به صورت غ  اریو به امر خدا، با عظمت بس اکرم

مسائل و    نی. از اکند  یم  ییرا استثنا  ریغد  طیواقعه، همه شرا  نیبه ا  یو توجه خاص اله  ریدر غد   امبر ی. مخاطبان پ فتشکل گر  ای

 که  اند داشته  ای دهبلند و فوق العا اریقطعاً اهداف بس اکرم امبریاست که خداوند متعال و پ نیا ،کند یطور مآنچه به ذهن ما خ عیوقا

از آن   یبخش  اکرم  امبریکه پ   دهد  ینشان م  ،العاده  اهداف بلند و فوق   نیبه ا  یلیشکوه و عظمت برگزار کردند. نگاه تحل  نیرا با ا  رغدی

و ما در ال   کردند   یاهداف اشاره م   ن یا زا یبه بخش ماًیمستق  دی کرده بودند، اما نبا  انیبعد از برنامه به صراحت ب ا یاهداف را ضمن، قبل و  

 انجام دادند.  اکرم امبریهستند که پ   یو حرکت ریکه آن موارد از آثار غد   میفهم ی م ،یو در مواجهه با موارد  خیتار یبه ال

 :  میکن یرا از سه جهت مختلف بررس  ریثمرات غد میکارگاه، قصد دار نیدر ا

   ریغد  یاعتقاد های سهیمقا  -1

   ریآثار کوتاه مدت غد -2

   ریآثار بلندمدت غد  -3

به   ر یغد  یبا برگزار  اکرم  امبریپ   م ییبگو  میخواه  ی معنا که م  نیبه ا  .میهست  ریغد   ی اعتقاد  سهیمقا   ان یعنوان بخش اول، در مقام ب  به

 ی م  خودشکل ضمانت شده به    ینید   یتمام الگوها  ،یاو در جامعه اسالم  استی را اثبات کردند که با ر  یامر خداوند متعال، امامت امام

 ی ناخواه، در معرض اشتباهات  ا یباشد، خواه    فهیو به دنبال امامت امامان سق  رد یامام معصوم را نپذ  یریکه امامت غد  ی در مقابل، امت  .ردگی

دست    ر، یغد  یبا برگزار  اکرم  امبریپ   گر،ی د  انبی  به  . بود  خواهد  متفاوت  ها آن  ینیو آثار د   ج یقرار خواهد گرفت که نتا  یعمد  ریغ   ای   یعمد

 ر ی که غد  یاست؛ اما کسان  ،یسعادت ابد  یعنی  ،ییو مقصد نها  جهنتی  به  هاآن دنیکننده رس  نیگذاشتند که تضم  یمردم را در دست امام

  میشو  یمتوجه م  خ،یتار  یگرفتار شدند. با بررس  یندادند، در واقع، در دام امامان کفر و ضاللت و گمراه  تیبه آن اهم  اینگرفته و    یرا جد

  مینیو بب  م ینک  یرا بررس  سهیمقا  نهیمختلف فراهم آورنده زم  های  جنبه  د ییا یپس ب  . منعکس شده است  خیاتفاق در تار  نیهم  قاً یکه دق

 کردند:    دایپ   هایی چه تفاوت ر، یغد یبعد از ماجرا ان،یفیو سق  انیریغد

 است. فهیسق  دیدر برابر توح  ر یغد  دیاول، توح  مورد

 عبارت شروع کردند:    نیبا ا ریخطابه غد اکرم امبریپ 
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فراز از   نیمطرح شده است. در ا  اقیبا همان سبک و س  ریدر خطابه غد  فشان،یدر طول رسالت شر  اکرم  امبریپ   م یتمام تعال  بالطبع،

  ی عنی .کتاستی اش ییکتایکه در   دهند یتذکر م ییو به وجود خدا  کنند یم یرا به مردم معرف یمثل و مانند یخداوند ب  شانیخطبه، ا
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 یهیشب  چیه  ا یاست که در دن  ای  : کعبه، خانهزنم  ی مثال م  .ستین  یزیچ  چیه  هینداشتن، شب  هیدر شب ی ندارد و حت  یریو نظ  هیشب  چیه

و    هیجهت که شب  ن یخدا، از ا  مییبگو  د یندارد. پس با  ریو نظ  هیمتعال، شب  ی. خداستیخانه کعبه ن  ه یشب  ا، یدر دن  ای  خانه  چیندارد. ه

اما خداوند متعال، در مثل و مانند داشتن،   (است دهییکه مادرِ خلقت مثل او نزا)است  مانند امیرالمؤمنین  ایکعبه  مانند ندارد،  یرینظ

 ی گرید  زیهر چ  یمعنا که برا  نیبه ا  ست،یو مثل خانه کعبه ن  نیرالمؤمن یام  تیمنحصر به فرد مانند اثر انگشت، شخص  اءیهمچون اش 

  ی ست که فرض دوم ا  ییکتایفرض نمود و تنها    یهی شب  توان  یاو نم  یفرض کرد اما تنها خداوند متعال است که برا  یهیشب  توان  یم

محدود    ایدو اندازه دارند،    ایبلکه دو مخلوق است که دو شکل    ستیخدا ن  گری د  م،یریکه دو خدا در نظر بگ  نیچون به محض ا  .دارد  یبرنم

مشترک    زیچ  کیدو خدا، حداقل در    ن یا  یعنی   .تفاوت دارند   گر،ی د  یاتخصوصی  در   و  اند   مشابه  یاتیباالخره در خصوص  و به دو رنگ هستند  

به آن  یو از نظر  شود  یدهد. پس جزء بردار وجه بردار م  معنی   ها متفاوت باشند تا دو بودن در مورد آن زیچ  ک یحداقل در    د یهستند و با 

  دهیبلکه دو مخلوق است که آفر  ستیخدا، خدا ن  نیا  گهیکه د  نیا  جهی. خالصه نتشود  یبا او متفاوت م  گرید  یشده و از نظر  هیخدا شب

. چون میکن دایپ  مسلم   حیصحو    یبخار   حیصح  ی عنی کتب اهل سنت بعد از قرآن،    نتری  حیدر صح  متوانی  یمدعا را م  نای  شاهد .  اند   شده

که   میدار  یات روای  و  ها  که در اصح کتب بعد از قرآن، فصل  نیبه ا  کنم  یم  یمختصر  شارهفقط ا  ست،ی ن  یتخصص  نهیزم  نیبحث ما در ا

 امت یانگشت دارد، در ق !کند یو نزول م  دآی یپشت بام کعبه م یجمعه رو های چشم دارد، گوش دارد، االغ دارد و شب خندد، یخدا م

بعد    نیبودن د   صاحب  ی ب  هجینت  ن،ی ا  آمده است.  حیصح  اتیعنوان روا  هکه در اصح کتب اهل سنت، ب  یو امثالهم؛ مزخرفات   شود  یم   ده ید

  ای   شدند،   انتخاب  مردم  دست  به  حاال   . اند  نشده  یمعرف  ریواگذار شود که در غد  ی به امامت امامان  ن،یکه د   نیا  نتیجه  .است  امبریاز پ 

ضمانت    یریبا امام و امامان غد  نی د  یاما وقت  .رهیکار آوردند و غ   یو سلطه به رو  وررا انتخاب کردند و با ز  یخودشان کس  نیخودشان، از ب

است، ما   دهیبه ما رس  شانیو فرزندان ا  نیرالمؤمنیاز خدا از ام  هیتشب  یدر نف  که  یدیتوح  اتیخواهد ماند. در روا  میمستق  شهیشد، هم

او آشنا و از نعماتش  با    شهیو هم  مای   نبوده  بهیکه هرگز ما نسبت به او غر  م یتوکل کن  خدایی   به  که  اند  کرده و متذکر شده  ییرا راهنما

 .  م شدی یغافل م   یالبته گاه  .میافتی یو م  می ددی یو خودمان را به او وابسته م مای بهره مند بوده

 یبه ما نشان م فه،یسق دیدر برابر توح ر، یغد د یاست که توح نای اش اما خالصه میبه آن بپرداز میواهخ  یاست که نم یبحث مفصل نیا

 ی گرفتار مهمالت اعتقاد فه،یسق روانینبود و نباشد، مردم همچون پ  ریرا ضمانت کرد و اگر غد یقیحق دیبود که توح ریغد ن،یکه ا دهد

 بود.  ندخودشان خواه

 شوند، بحث عدالت خداست.  سه یمقا  فه یو مکتب سق  ری مکتب غد دیکه با  یدوم   جهت

 ار یقائل به جبر از سمت خداوند متعال و عدم اخت  ار،یهستند که در بحث جبر و اخت  یکسان  فه،یکه اهل سق  دهد  ینشان م  یبه خوب  خیتار

 تواند   ی فعل خداست و بشر در فعل خدا نم  خورد،  ی رقم م  خدا اعتقاد دارند آنچه از جانب    فهیاهل سق  ی عنی  . بندگان خدا هستند  ی واقع

خورد، نَعوذُ   یرقم م  ( به حقوق بندگان  یتجاوز و تعد ،یریشکست، درگاز انواع ظلم، )آنچه در عالم  گری به عبارت د . بگذارد یریتأث چیه

  دیزیکاروان اسرا را بر    ی که وقت  می ا  ده یو مصائب شن  ها  روضه. همه ما در  خورد  یپروردگار عالم رقم م  ت یرضا  یبِاهلل همه به اراده و از رو

و اگر خدا   افتدیاتفاقات ب  نیبود که خدا خواسته ا  نیا  انی دیزیو    دیزی اعتقاد    یعنی  «خدا با شما چه کرد!  دی دید»گفت:    دیزیوارد کردند،  

به مردم   ر یدر غد  اکرم  امبریاست که پ   ی و سخن  ریغد  داد یاز رو  ی رویثمره عدم پ   ، یکج اعتقاد  نی . اشد   ینم  نیچن  خواست،  ینم

  امبریچرا که پ   م،یباش  نیرالمؤمنیام  رویپ   د یبا  م، یاموزیب  امبریگرفتن آنچه قرار بود از مکتب پ   اد ی  یکه همه ما، برا  ن یا  .رساندند 

آنچه   امبریرا به مردم برسانند. پ   شان  الهی  رسالت  نتوانستند  مختلف،  مسائل  و   ها  شد، مثل جنگ  جادیکه ا  ییها  یریدرگ  لیبه دل

  .بود و هست  ها  نیاز ا  شتریب  یلیداشتند، خ   اجیاما آنچه مردم احت  رساندند،   ی و اراده کرده بود را به مردم م  خواست  یخداوند متعال م 

َُعُلآموزش دادم )  یداده بود، همه آن را به عل  میمتعال به من تعل  یآنچه خدا»فرمودند:    اکرم  امبریلذا پ  ه  دَُعلمت 
َ
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لذا، ما در   « .کند   انیرا ب  یزیشما، حکم هر چ  یتا او برا  د، یثبت و ضبط شده است. از او طلب کن  زیاست که در او همه چ  ی نیامام مب

و خداوند متعال در   میستیکه و ما مجبور ن  ن یا  . میمعتقد  ِن«یالدُُی»الُإکراَهُفُِقائل بوده و به    اریبه جبر و اخت  ر، یاز مکتب غد   یرویپ 

انجام دهد و هرکس خواهد بر اساس سوء   ریخودش کار خ  اریهرکس بر اساس اخت  .و راه و روش دست ما را باز گذاشته است  تیتبع

 به خداوند متصل نخواهد بود.  گرانی ببرد، شر او و د  شیخودش کار را پ  اریاخت

 است.   ر یغد  ی در مکتب اعتقاد  امبریبحث معصوم بودن پ  فه، یو سق  ریغد یاعتقاد  های  سهیجهت سوم از مقا

و آنچه انجام دادند، منتسب   ودندمعصوم ب  امبریما به جا گذاشتند که پ   یاعتقاد را برا  نیا  ر،یو با خطابه غد  ریغد  ریدر مس  اکرم  امبریپ 

چون حرف او در   .کند  یم  یبانیدفاع و پشت  اکرم  امبریبرگزار کردند و خداوند، همه جا از پ   یرا هم به امر اله  ریغد  یحت  .به خداست

 اج یرا با همه احت امتی که طور همان رایز .ستنی اعتماد اهل  هم قدر آن امبریپ  فه،یهمه جا حرف خداوند است؛ اما در اعتقاد اهل سق

آرا   های  صندوق   ا ینکرده است که نزد بزرگان و اهل حل و فصل بروند    هیها توص  به آن  ی که به امام داشتند، تنها رها کرده و حت  یازی و ن

از عموم مردم رأ مسائل فکر نکرده و امت   اتیلکه راجع به او  یامبری پ   ،دهند  لیتشک  یکنند و حکومت دموکراس  یریگ  یبگذارند و 

که ادعا )   یبخار  ای مسلم    حیمثل صح  ن،یحیمرتکب شده است. با رجوع به صح  زیرا ن  یگری اشتباهات د  عتاً یخودش را رها کرده است، طب

است. پس    شده  اریبس  های  ادبی  ی و ب  ها  نیتوه  امبران،یکه در احواالت پ   مینبی  یمتأسفانه م  (اصح کتب بعد القرآن هستند  کنند  یم

  ن تریکیاز همسران و نزد ،امبریکسان پ ن تری کیاز نزد زین اکرم امبریپ  تیآن است که در مورد شخص تربیعج  .ستین بیعج یلیخ

گفته شده که اصالً قابل   ییزهایچ  اکرم امبریدر مورد اخالق و رفتار پ  .فراوان نسبت داده شده است  یو نارواها ها ادبی یاصحابشان، ب

نسبت    امبریبه پ   یاشتباهات عمد  یو حت  یو اشتباهات سهو  کردند  ی عمل نم  ای   دانستند  ی را نم  اتیاول  ی حت  شانیا  ییگو  .ستین  انیب

که  رفتند  یراه م  نهیدر مد   امبریپ  یروز  ندگوی یدرخت خرماست که م  یاست، ماجرا  انی قابل ب  یکه تا حد  یا  داده شده است. نمونه

! نییپا  د ییایآن باال خطرناک است! ب  ؟دیکن  یاز درختان خرما هستند. گفتند: چه م   ی درختان خرما، مشغول گرده افشان  یمردم باال  دند ید

خداوند متعال    .ستین  یازیفرمودند: ن  امبریدرختان است. نقل شده که پ   ی رسول اهلل، فصل گرما و زمان گرده افشان  ایمردم گفتند:  

. مردم هم  شوند  یم   لتبدی  خرما  به  خودشان  ها. آننییپا  دییای ! بدیانداز  یم  تیچرا خودتان را به اذ  کار را انجام دهد! شما  نیخودش ا

 ی خبر  نهینکردند. خالصه در فصل برداشت خرما، از محصوالت مد  یآمدند و گرد افشان   نیی. پادانند  یم   یزیچ  امبریگفتند که البد پ 

 یول  کنند،  یم  یخودشان گرده افشان   ها  نیا  دیرفتند و گفتند: آقا، شما فرمود  امبرپی  نزد  هارفت و آن  نبی  از  ها  نبود و تمام محصول

من در آن تخصص   که  دیگفتند که آنچه در مورد آخرت است، از من سؤال کن  امبرینشد و درختان ثمره الزم را ندادند. پ   طور  نیا

 ن ینظر خودم را گفتم! به ا طوری ن یندارم و هم یندارد و من در آن تخصص ی خودتان است، به من ربط یایآنچه مربوط به دن یدارم، ول

  کنند  یم  یکه درختان نخل را گرده افشان داند یعربستان م رهیکودک در شبه جز کیکه   یاتیهیکه اوالً از بد یامبریپ  :دینقل توجه کن

هم که به    یوقت  .دهد  ینظر م  ،نداردرا  که تخصصش    ییدر جا  اًیچگونه است و ثان  ندیتا بب  کند  یاطلالع ندارد و در مورد آن سؤال م

که خودتان فکر    یهمان کار  دخواستی  یبه من چه! شما م   دگوی  یم  یعذرخواه  ایپرداخت خسارت و    یبه جا  کنند،  یمراجعه م  شانیا

 .  کردند یمنتسب م امبریت که به پ اس یی زهایچ نینقل، از مؤدبانه تر ن ی. ادیدرست است را انجام ده د کردی یم

 راه بدون ضمانت است.   ر، ی که بدون غد  ن یچهارم ا  مورد

عدم وجود امام   فه،یاتفاقات سق  لی دل  . پردازد  یم   ریو مکتب غد   فهیمکتب اهل سق  های  و واضح به تفاوت  انیاع   ار یبس  ، یسه مورد قبل

 رد، گی  در معرض خطر قرار  یادیز  اریسامر باعث شده اعتقادات ب  نیرا ضمانت کند و ا  ریاز جانب پروردگار بوده است تا صحت مس  نیمب

 ر یغ   عهیفرق ش  ی بعض  ا ی  ت یوهاب  م ینبی  یمسأله نباشد. امروزه، م  نی ا  ریگیاز جانب خدا، پ   ی باشد و امام  ضمانت  یصورت که راه ب   نیبه ا
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از  یرویبه علت پ  متأسفانهاما   .هم به اسالم منتسب هستند ها نیهمه ا طور؛ نیتصوف هم دارند! ربط  یتقادات بچه قدر اع  یعشر یاثن

 مشخص کردند.  ریدر روز غد  امبریکه پ   ینکردن از آن امام یرویو پ  فهیو مثال سق فهیمکتب سق

 آثار کوتاه مدت غدیر 

شدن زمان رحلت   کیاست که با نزد  نیاست. منظور از آثار کوتاه مدت ا  ریغدیر، بحث آثار کوتاه مدت غد   یدوم از ابعاد اعتقاد  بخش

 شان یا (کرد یم دیرا تهد عتیو اسالم و شر نید یخطرات متعدد شان،یبعد از رحلت ا های سال و ها  که طبعاً در روزها و ماه) امبریپ 

 های  مسأله را از جنبه  نیا  دییایکردند. ب   یرا خنث  دها یتهد  نیاز ا  یاریکرده و بس  لیتبدرا به فرصت    دهایتهد  نیاز ا  یاریبس  ریبا غد

داشت و   یعی. جهت اول، ثمرات سرردیمورد توجه قرار گ  دیبا   ر،یچهار جهت مهم، به عنوان آثار کوتاه مدت غد  .میکن  یمختلف بررس

 کردند:   یریگپی دقت  با  را ها و خطابه شان، آن ریغد انیدر جر امبریکه پ  شد  یشمرده م  ریغد یفور فاهدا

ا  .بود  ارتداد مردم  های  از بهانه  یریشگیپاول،    مورد پ   نیبه  را به عنوان رهبر و   یبعد از خودشان، کس  اکرم  امبریمعنا که اگر 

 .  میبرگشت  نیو از ب  میشد   رتدنکرد، م  ییو راهنما  تیما را هدا  چون رسول اهلل  ندیمردم بهانه داشتند که بگو  کردند،  ینم  نیمع  نیجانش

به انتخاب خود خدا، دست جامعه و امت خودشان را در دست رهبر و    اکرم  امبریپ   یاست. وقت  یحفظ قوام امت اسالمدوم،    مورد

خودش   رینشود و هرکس مس  یو سردرگم  ی جیدچار گ  شان، یکه جامعه بعد از ا  شود  یامر باعث م  نیافراد گذاشتند، ا  نِیتر  ستهیامام و شا

 از دست ندهد.   امبریخود را بعد از پ  یکپارچگینشود و افراد را دنبال خود نکشاند و جامعه  یو مدع  ردینگ یپ  ار

پ   یاقدامات منافقان مبن  ر،یبا غد  اکرم  امبریاست. پ   کردن اقدامات منافقان  یخنثسوم،    مورد از   یریبر سر جلوگ  مانیبر عهد و 

 .  زدند ها بر کار آن  یکردند و مُهر بطالن یرا خنث اکرم امبریهاشم بعد از پ  ی و بن شیقر ینیجانش

اسالم و نهضت  یکه صدا اکرم  امبری پ  یغیتبل های تیبا فعال عتاًیاست. طب اسالم به ملل جهان  یینشان دادن پابرجاچهارم،  مورد

دندان   خپاس  ر،یبودند و غد  شانای  از   بعد  اتفاقات  مشاهده  منتظر  هااز آن  یلینقاط اطراف خودشان فرستاده بودند، خ  یخودشان را به اقص

 خواهد داشت.  نام صاحب اریبس ینیجانش اکرم امبرپی از بعد  اسالم داد نشان  که بود هاآن یبرا یشکن

 امبریکه پ   دای  دهیبا اسالم و مسلمانان را داشتند. همه شما شن  دنیاز اقوام، قصد جنگ  یاریاست. بس  انی مقابله آسان با طاغپنجم،    نکته

 ندیبگو  خواستند  یم   یعنی  .دادند  پاسخ  ریرا با غد  ها  یریدرگ  نیا  امبری در اواخر عمرشان سپاه اسامه را فرستادند. در واقع پ   اکرم

سنگر   نای  تا  ام  قرار داده  نیرا جانش  شانیو فرزندان ا  نیرالمؤمن یهمچون ام  یاست، اما بعد از خودم، پهلوان  کیعمر من نزد  انیگرچه پا

 حفظ کنند.   شهیهم یرا برا

 ند ینگذاشتند که بگو  یکس  یبرا  عذر و بهانه  یجا  گرید  ر،یغد  یبا برگزار  اکرم  امبریاست. پ   فهیسق  روانیاتمام حجت بر پآخر،    مورد

 م یبگومشکالت دچار شدند. ممکن است من    نیبه ا  ر،ینکردن از غد  یرویخود مردم بودند که با پ   نی و چه طور شد. ا  مدانستی  یما نم

کنند و    ی را حفظ و اقدامات منافقان را خنث  ی نموده، دوام امت اسالم  یریشگپی  ها   کردند تا از بهانه  یریگیآثار را پ   نیا  اکرم  امبریپ 

  نیفرقه کردند. پاسخ ا  ههجوم بردند و اسالم را پاره پاره و فرق یاریکردند تا مردم مرتد شدند و بس یار یمنافقان تالش بس د ییشما بفرما

ُجز ابالغ نداشتند: ) ای فهیوظ اکرم امبریاست که پ 
َ
بُیَوُماَُعل ُالم 

 
ُیالرسوِلُإالُالَبالغ  ( ن 
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 گذاشتند،  ینم  یباق   یبهانه تراش  یبرا  ییو جا  کردند  یهمگان فراهم م   یرا برا  تیو بستر هدا  دادندی  مکار خودشان را انجام    دی با  امبریپ 

  رو یپ  توانند یم. مردم بر اساس اعتقاد خودشان میمعتقد اریما به اخت م،یقبالً عرض کرد که طور دست مردم باز است و همان شهیاما هم

  ای و شر منافقان در امان باشند؛    یمردم گذاشتند را انتخاب کنند تا از تفرقه و گمراه  یپا  یجلو  اکرم  امبریکه پ   یباشند و راه  ریغد

  امبریپ   ریچه کنند و تقص  خواهند  یم خود مردم است که    اریبه اخت  ن یا  .گرفتار شوند   فهیو امثال سق  فهینکنند و به سق  یرا ط  ریمس  نیا

 . ستین

باشد، در امان است و   امبریپ   روی کردند. هرکس پ   یزیاقدامات برنامه ر  نیتمام ا  یرا جواب دادند و برا  ها  نیتمام ا  امبریپ   ر، یغد  در

 :  اند  اشاره کرده بایز یلیشان خ هیدکقسمت را در خطبه ف نیا زهرا قهینکند، در امان نخواهد بود. حضرت صد یرویهرکس پ 

ما
َ
ل
َ
بُف

َ
ُِلن نبُِهُُیاختاَرُالله 

َ
صفُیَوَُمأَوُُاِئِهُیداَرُأ

َ
ُُاِئِهُیأ

َ
مَُعل

َ
ت
َ
ُُِهُیَوُأ ُ...ماَُوَعَده 

نمود و آنچه به او وعده داده بود را به اتمام رساند.    اریاو اخت  یرا برا  دگانش یو منزلگاه برگز  ایانب  گاه ی خداوند، جا»:  ندفرمای  یم  حضرت

خود خواند و شما را دعوت نمود و  یگاه خود سر برآورد و شما را به سو  نیاز کم  طانیاز نفاق شما ظاهر شد و ش  یناش  یو دشمن  نهیک

  ی در حال  ای قضا  ن ی. تمام اافتیبول شما را  و سرعت ق  امیق  .حق خواند  هیعل  ام یو چون شما را بر ق  دکنی  ی دعوت او را اجابت م  شماکه    دید

هنوز دفن نشده بود. سپس شروع به   امبریبود و پ   افتهین  امیبود و جراحت هنوز الت  عینشده بود و زخم هنوز وس  یادیبود که فاصله ز

 اعتنایی   یروشن و ب  ینیو خاموش کردن انوار د  دیمکار را اجابت کرد  طانیش  یو ندا  دیکرد  آن  های  زم یفتنه و ه  های  برافروختن شعله 

  نیاز ا  ریدغ   روانیکرده بودند و پ   یزیر  یپ   اکرم  امبریبودند که پ   ی اهداف  ها  نیپس ا  « .دی را آغاز کرد  ده یبرگز  امبریپ   های  به سنت

 امور گرفتار شدند.   نینبودند، به ا  ریغد رویکه پ  یدر امان ماندند؛ و کسان  ها

نبود.  ریبهتر از غد یراه چینکته است که واقعاً ه نیآن، توجه به ا عیثمرات سر  یبعد از بررس ریآثار کوتاه مدت غد یدر بررس دوم  نکته

 به گونه  ریادامه مس اکرم امبریپ  ه برنام نیانتخاب کردند و با ا یو حفظ جامعه اسالم نید یرا برا قیروش و طر نیبهتر اکرم امبریپ 

 ی به راه باطل برود، ب   خواهد   یو مطرح باشد؛ و هرکس م   د یاو آزادانه قابل د   یحق برا  ریانتخاب حق را داشت، مس  یشد که هرکه بنا  ای

 انتخاب کند.   یگمراه نشود، بلکه راه باطل را با آگاه  خواهد،  یکه خودش نم ییو از آنجا خبر

َكُ
َ
َُوَُیْحَیُِلَیْهِلَكَُمْنَُهل ة 

َ
ة ُُیَعْنَُبِین

َ
َُمْنَُحيَُعْنَُبِین

پ   اکرم  امبریپ   د،دانی  یکه م  طور  همان پنجشنبه   ی تیخواستند وص  یم  دند،یکه در دوشنبه آن به شهادت رس  ای  از هفته  شیدر 

منصرف   امبر اکرمی کار باعث شد که پ   ن یرخ داد و ا  شانیبه ا  ییگو  ان یو نسبت هذ  امبری به پ   نی معروف توه  یکه ماجرا  سندیبنو

. در واقع میمحروم شد  ،بماند   یباق   شانیاز ا  ینوشته کتب  کیو    سندی بنو  فشانیبار از عمر شر  کی  نیتنها هم  خواستند  یشوند و آنچه م 

  گاه ی با جا  امبریگمان کرد که پ   توان   یکردن، نم  تیبر لزوم وص  اسالمو    امبریپ   داتینامه بود. با تأک  تیوص  ینوع   امبریمتن پ   نیا

و برکات بعد از خودشان    راتیمعمول همه مردم درباره خ  تیاز وص  رینداشته باشند؛ بلکه غ   ای  نامه  تیو وص   تیکه داشتند، وص  یو عظمت

  رید؟ بله، غدداشتن  یتیوص  نیچن  امبری پ   ا یز خطاب به همه مردم داشته باشند. آین  یعموم  یتیوص  دی با  ، یو عباد  یمال   های  هیو توص

نشود   فیمسلمانان انتخاب کردند تا دستخوش تحر  تیبه اکثر  تشانیانتقال وص  یراه را برا  نیبهتر  امبریبود. پ   امبریپ   تیهمان وص

خودشان را   ی هزار نفر راه را از چاه نشان دادند، وص  ستیدر حضور صد و ب  شان ی. ارند یرا بگ  شانیا  تیثبت شدن وص  یو نتوانند جلو

 نجایبه ا  ر،یدغ   یماجرا  انیدر ب  گذاشتند. امام باقر  نیرالمؤمن یالزم را داشتند و دست مردم را در دست ام  های  هیکردند، توص  یمعرف
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کار را انجام دادند و در محضر صد و    نیا  ریدر غد  امبریکنند؛ و پ   تیامر کرد که به مردم وص  امبری متعال به پ   یکه خدا  رسند  یم

 گذاشتند.  یهمه به جا یبرا ینامه رسم تیوص کیهزار نفر  ستیب

 ح یتوض  نیبا ا  .غربال شدند  یصفشان جدا شد و به عبارت  ، نبودند  تیوال   قیکه ال  یاست که کسان   نیا  ر،ی در آثار کوتاه مدت غد  سوم  نکته

ل  فهیشر  هیآ  انیبا ب  اکرم  امبریکه پ 
َ
َُیُ»ا مُُدُُوم 

 
ک
َ
ُل کَملت 

َ
م«یأ

 
ک
 
 ریکه ز  یکردند. کسان  املرا به امر خداوند متعال ک  نید   ر،یدر واقعه غد  ن

 یو به فراموش  توجهی  یو ب  ریو امام غد  ریاز غد  یرویو با عدم پ   دانند  یم  یخود کاف  یناقص را برا  نید  رفتند، یرا نپذ  رینرفته و غد  ریبار غد 

 امبر ی. پ افتدین  ی خودش را حفظ کرد تا به دست هر نااهل  متیق  تیخودشان را موجب شدند. خالصه سکه وال  تیمحروم  ر،یسپردن غد

ماندند و خودشان هم از آن فاصله گرفتند.    بهره  یگوهر ارزشمند ب  نی نداشتند، از ا  اقتیکه نخواستند و ل  یسکه را ضرب کردند. کسان  نیا

 ی و مورد ظلم خلفا   یو پنج سال بدبخت  ستیب  از که بعد  )مردم    ن یا  دی ریاست. در نظر بگ  نیرالمؤمنیام نمونه بارز آن، پنج سال حکومت  

که نسبت   هایی  نهیبا ک  (رندیخواستند که زمام کار را به دست بگ  شانیهجوم بردند و از ا  نیرالمؤمن ی قرار گرفتن، به ام  امبری پس از پ 

پنج   ن یکه در ا  مینبی  ی! مکردند   یم   شانیبا ا  هایی   چه مخالفت  دند،رسی  ی به خالفت م  امبریبروز دادند، اگر بالفاصله بعد از پ   شانیبه ا

  ی را معرف  نیرالمؤمن یصورت ام  نیبه ا  امبریکردند. پس پ   تیرا اذ   شانیخوردند و چه قدر ا  یچه خون دل  نیرالمؤمنیسال، ام

  .د یباش  شانیو فرزندان ا  طالبیبن اب  یعل   رویکامل باشد، پ   نتانید  دخواهی  یانتخاب قرار دادند که اگر م  نیکردند و مردم را در معرض ا

 .  دیستیکامل ن نید  قیشما بماند، چرا که ال یناقص برا نید نیوگرنه ا

فتنه به نام    نیانجام شد، اما ا  فه«ی»سقبه نام    ای  باالخره، فتنه  میاست که بدان  نیا  ،ریدر بحث ثمرات کوتاه مدت غد  چهارم  مورد

با منافقان در زمان   خواستند  یم  اکرم  امبریکردند. اگر پ   جادیفتنه را ا  نیبودند که ا  فهینبود و اهل سق  نیرالمؤمنیو ام  اکرم  امبریپ 

  ی هم م  رغدی  خطابه  در  که  چنان  اما   بود،  کرده  رو  را  ها بارها و بارها خداوند دست آن.  توانستند  یمقابله کنند، م   حاًیصر  فشانیعمر شر

 های دهیاز فا   یکیرا رو نکرده بودند.   ستشانخدا، از کنارشان عبور کرده بودند و د  دیالبته با صالحد  ،یبا کرامت و بزرگوار   شانیا  م،خوانی

 .و اختالف داشتند  یریافتاده بودند و درگ  گریکدیبه جان    زین  اکرم  امبریپ   اتیمسلمانان در زمان ح  ندیبود که نگو  نیا  یکار  نیمهم چن

کرد، داستان را عوض کرد و تفرقه   جاد یفرقه ا  یحفظ شد. چه کس  مسلمانان  یکپارچگی  امبریکه حداقل تا زمان وجود پ   یدر حال

را رقم بزنند.    یدیخودشان برنامه جد  یو برا  رند یبگ  دهیرا ناد  امبریامر پ گرفتند    میجمع شدند و تصم  فهیکه در سق  یانداخت؟ کسان

 ها  نی. اشود یگذاشته نم اکرم امبریو پ  نیرالمؤمنیافتاده، به حساب امت است و به حساب ام تفاق ا اکرم امبریپس آنچه بعد از پ 

 بود.    ریثمرات کوتاه مدت غد

 مورد   عنوان  به.  اند   کرده  دیآن تأک  یرو  تیمهم است و اهل ب  انیعیما ش  یاندازه برا  نیتا ا  ریبود که چرا غد  نهیزم  نیما در ا  بحث

 انیرا تا پا  یما مهم است، چون آثار بلندمدت  یبرا  ری. غدمکنی  یاشاره م  ریبه اهداف بلندمدت غد  ر،یغد   یاعتقاد  تاهمی  جهات  از  سوم

ُلُِشود ) رهیچ ان یاسالم بر همه اد نیقرآن قرار است د  انیخواهد داشت و به ب ایدن ُُظِهَره ُی 
َ
لِهُُُِنُُیالدُیَعل  (. ک 

سعادت و   ریمس  ر،یمتعال با غد  ینباشد؛ لذا خدا   یگرید  نیکند و پس از آن د  دایپ   یرگیچ  نید  نیبوده که ا  نیمتعال بر ا  یخدا  اراده

 همگان گشوده و باز کرده است. یرا برا تیهدا

 آثار بلندمدت غدیر 

 چ یاست که نمونه و مانند آن در ه  ی استثنائ  اریبس  ای  مسأله  عهیش  یاست. امامت، در نظام اعتقاد   بحث امامت  ر، یاثر بلندمدت غد  نیاول

که    ی امامتشد و با    بیو تصو  ریتصو  ریدر غد  امبریشده وجود ندارد. امامت، بعد از پ   فیتحر  یِو اله  یبشر  ریو غ   یبشر  انیاز اد  کی
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منحصر به   های  یژگ یامامت را جا انداختند. امامت، و  ر،یبا غد  اکرم  امبریپ   ی عنی  . کرده است، شکل کامل به خود گرفت  میترس  عهیش

 :  میکن یبررس مخواهی یدارد که اکنون م یفرد و مهم

 موال:  نیانتخاب بهتر - 1

صحبت از   ی. وقترود  یباال م   اریبشر باشد، احتمال خطا بس  اریشود، اگر در اخت  نییتع  نیجانش  یهر مرام و مکتب  یقرار باشد برا  یوقت

 شته ضررها را به دنبال دا  نتری  بزرگ  د یبا  ی اشتباه  نتری  مسأله، کوچک  نیا  اد یباشد، به خاطر عظمت ز  اکرم  امبریپ   ینیمسأله جانش

 نیانتخاب کند، ا  اکرم  امبریپ   یرا به عنوان وص  یخداوند متعال کس  یما ضمانت کرده است که وقت  یرا برا   نیدر واقع ا  ر،یباشد؛ اما غد

 قابل تصور نخواهد بود.    یخواهد بود و باالتر از آن، انتخاب نیانتخاب، بهتر

 ی عنی  .مشخص کردند   ایامامت را تا آخر دن  یماجرا  فیتکل  ر،یغد  یبا برگزار  اکرم  امبریکه پ   است  نی در بحث امامت، ا  گریمهم د  نکته

مشخص کردند    امتیق  ا ت  شهیهم  یامامت را برا  فیخواهد بود؛ بلکه تکل  نیو جانش  فهیخل  طالبیبن اب  ینفرمودند فعالً پس از من، عل 

در خطابه خود به   اکرم امبری و مشخص کردند. بارها و بارها پ  نیامامت، کامالً مع نقطعیرا به عنوان سلسله ال و دوازده امام معصوم

  امقی   ها،   آن  نِیخواهند بود؛ و آخر  طالبیبن اب  ی علامامان از فرزندان من اما از نسل    امت، ی ق  امیکه تا ق   کنند   یمسأله اشاره م   نیا

 شده است.   تیهدا هکنند

ال
َ
ُالَمهدُأ لقاِئم 

َ
ِئمِةُِمناُا

َ
ُیإنُخاِتَمُاأل

گذاشتند.    دست ما را در دست امامان معصوم  ر، یدر غد  اکرم  امبری است. پ   عصمت امام بحث    م،یبه آن توجه کن   د یکه با  یسوم  نکته

  انیعی. تنها شاردند راه ها در آن ییخطا چیادعا نشده است که رهبران آن ملت و مذهب و مرام معصوم هستند و ه ی مذهب و ملل چیدر ه

 معتقدند.   خطایی  هر از ها و ضمانت خداوند متعال به مبرا کردن آن امامان معصوم ی هستند که به عصمت کامل و اله

 یی و از آنجا  شد   یقطع م  شانیمردم به ا  یدسترس  امبریصل کردند. بعد از پ و  معدن علممردم را به    اکرم  امبری که پ   نیا  یبعد  مورد

دست    امبریپ   نی. بنابراافتندیکنند و به خطر ن  یم   ی ط  یسعادت را به درست  ریآگاه شوند تا بتوانند مس  امبریتوسط پ   خواستند  یکه م

کرد و   دایسعادت را آگاهانه پ   ریمس  توان  می  هااز آن  یرویضمانت کردند که با پ   قیطر  نیگذاشتند و از ا  یمردم را در دست ائمه هد

 بهره مند شد.  یآلودگ  چیاز سرچشمه علم بدون ه

  مان یاال  فیاز افراد ضع  یرا مشخص کردند، اما ممکن بود برخ  ائمه   ریو سا  امیرالمؤمنین  اکرم  امبریکه گرچه پ   نیآخر ا  نکته

پ   اریبس  های  یکه با وجود مشکالت و کارشکن  ندیبگو ا  معلوم،  امبریمنافقان در زمان خود  پ   افتد،یاتفاق ب  نی نبود   اکرم  امبریاما 

و امامت    کنند   یرا پر از عدل و داد م   نیکه ظهور خواهند کرد و زم  عصر  امام  ها   آن  نِیآخر  ی حت  .امامان را مشخص کردند   ش یشاپ یپ 

ما   یبرا  امتیرا تا ق ای  امامت کامل و همه جانبه  ر،یبا بحث غد  اکرم  امبریپ   نیرسانند. بنابرا  یخودش م  یینها  جهیرا به سرانجام و نت

 ما رقم زدند.   یرا برا ی روشن و پاک ریمس نیبه ارمغان آوردند و چن

را  ی نیمنبع و مرجع د  (است ریکه همان خطابه غد)نامه خود  تیدر وص   اکرم امبریاست که پ  نیا  ، ریاثر از آثار بلندمدت غد نیدوم

و    لوکو س  ریس  های  است که روش  نیا  گذرد،  ی م  رغدی  از  که  ها  مشخص کردند. امروزه مشکل ما بعد از قرن  امتی ق  ام یمردم تا ق  یبرا

 کیبه جز    ها  نیکه همه ا  شود  یم   یمعرف   دنیلقاء اهلل و به سعادت رس  ریاهلل و مس  یال  قی متعال، به عنوان طر  یخدا   یانواع طرق به سو

کردند که حالل و   حیهمه مشخص کردند و بارها در خطبه تصر یمنبع و مرجع را برا  ر،یغد یبا ماجرا اکرم امبریباطل است. پ  ق،یطر
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که در   ن(شایو فرزندان ا  نی امیرالمؤمنینیع)  تیکرده و رسول او فرموده و اهل ب  یمتعال معرف  یاست که خدا  یزیحرام، آن چ 

داشتند که قرآن و عترت، تنها مرجع    دینکته تأک  نیبر ا  امبری و پ   کنند   یمشخص م  امتیتا ق  را  حرام  و   حالل  اند،  شده  یخطابه معرف

دارند: اوالً    اساسی نقش   دو  ها اشاره کرده و فرمودند: امامان در کنار قرآن هستند و آن زیمراجعه ن تی فیبه ک  یمردم هستند و حت  ینید

و معارف مختلف قرآن را در   میافراد معصوم، مفاه  نیلذا ا  .ندارد  هرا  ییخطا  زی. چون معصوم هستند و در قرآن ناند  قرآن  نیمفسر و مب

بدون  یکرده است، ائمه هد  انی و خدا، رمزگونه و مجمل ب  میابیب   م توانی  یآنچه ما در ظواهر قرآن نم  اًی ثان  . دهند  ی مردم قرار م  اریاخت

ْنُُ  ریتعب  امبر یلذا پ   . خواهند کرد  انیما ب  یاز قرآن برا  ی و اشتباه  فیتحر  چیه
َ
َتِرقا«یَُ»ل

ْ
لرتعبی.  اند  را به کار برده  ف ماُفُُُِ»ک  ه 

ْ
ُِمن ُُیواِحد 

  ی مهم  جهینت  نیدوم  ن،یو بالعکس(. ا  دهد  یخبر م  تیقرآن، از اهل ب  یعنی  .دهد  یاز صاحبش خبر م  ها  نی)هرکدام از ا  صاِحِبِه«

نکرده بودند، اما در واقع   یدیمطلب تأک نیا ی، در آنجا ظاهراً روامبر یبه آن اشاره کرد. پ  دیبا  ریاهداف بلندمدت غد ناست که به عنوا

به دنبال    یحد به مشکل خورده و هرکس  نیتا ا  ینید  تیکه مرجع  اند  دهیروزگار را د  نای  و  اند  ما را تا به امروز مشخص کرده  فیتکل

 کردند.   نیمشخص و مب مانیاز همان روز، راه را برا امبری است. پ  یو راه قیرط

 شیمسلمانان را کامالً پ ندهیآ  امبریاست که پ   نیبه آن اشاره کرد، ا  توان  یکه م  ریثمره از اهداف بلندمدت غد  نیو آخر  نیسوم

به   بتنس یبه افراد است که با اگاه  یکمک بزرگ نیو به آن اشاره کند؛ ا  ینیب شیرا پ   نده یآ  کسی   که  است   مهم. اند کرده انیو ب ینیب

 یپا  یجلو  ریو خطابه غد  ریراه را در غد   ن یچگونه ا  امبریدر امان باشند. اما پ   ی خاب کنند و از گمراهرا انت  قیدق  ریبتوانند مس  نده،یآ

که    دیفرمودند که آگاه باش ر،یدر خطابه غد  امبریکردند. خود پ   ییشگویصورت که از وجود امامان ضاللت پ   نیمسلمانان گذاشتند؟ به ا

عالوه بر آن، از نفاق و ضعف   .دنشوی  دچار  ها  که به فتنه آن   دی. مواظب باشکنند  یو مردم را گمراه م  ند آی  یپس از من امامان ضاللت م

که اعوان و انصار و گرفتار    د یشما وجود دارد و مواظب باش  نیدر ب  ی منافق  های   کردند که گروه  ییشگویمردم بعد از رحلتشان پ   مانیا

 امبریبود که پ   ی تیهدا  های  چراغ  ن یباتریاعالم خطر، از ز  نیا  .دیفتنه نشو  ن یو گرفتار ا  د یکمک نکن  ریمس  نای  در   ها  به آن  . دنشوی  هاآن

آماده مقابله با گمراهان باشند و    شه یهم  وکند    داریرا ب  یقیما را تا به امروز روشن کردند تا مؤمنان حق  فیخم، تکل  ریدر غد  اکرم

   .اند  کرده  اعالم خودشان از بعد را ها   ظهور انحرافات و نفاق  امبری در نظر داشته باشند که پ  شهیهم

سپس در مورد    . میگفتگو کرد  اکرم   امبریپ   تیو اعالم وصا  ریغد  جهینت  ، یدر اعتقادات اسالم   ریغد  تیکارگاه، ما در مورد اهم  نیا  در

با  اکرم امبری پ  کهبود  ریآثار کوتاه مدت غد  ، ی. نکته بعدمیصحبت کرد ضمانت ائمه هیدر سا یو مباحث مهم اعتقاد  اریجبر و اخت

 . رهینقشه منافقان و غ  یساز ی و خنث ی از ارتداد مردم و قوام امت اسالم یریشگیمثل پ  . کردند یر یگیرا پ  یجیچه نتا ریغد یبرگزار

از گردونه حذف شدند    هیمشخص و بق  ت یراه وال  ر، یغد  ینبود و با برگزار  یراه   چیه  ر یبود که بهتر از غد  نیا  ر، یدر بحث غد  ینکته بعد

امامت و مشخص   گاهیجا  نی: اوالً، تببمیتا به امروز بحث کرد  ریدرباره اهداف بلندمدت غد   نیتمام شد. همچن  فهیو در آخر فتنه به نام سق

که همان   ره یحالل و حرام و غ   یابر  امتیو عصمت و علم داشتن امامان و مشخص کردن منابع و مراجع تا ق  شدن دوازده امام معصوم

تا    شان،یو هشدار ا  د؛آی  یم  شیکه پ   هایی  از فتنه  امبریمسلمانان توسط پ   ندهیآ  ییشگویعترت است؛ و بعد پ   نییو تب  ریقرآن، با تفس

 .  منشوی ها  فتنه نیفتار اگر

قرار داده و ثبت    ریغد  و خدمتگزاران  روانیخداوند ما را جزء پ   دوارمیام  نیرالمؤمنیام  ییو لطف و آقا  حق محمد و آل محمد  به

وجه بر ما کامل    نیرا به بهتر  عمتشن  در فرج امام عصر  لیآشنا کند؛ و با تعج  شیاز پ   شیب  ت یو ما را با معارف اهل ب  دیبفرما

 . د یکند و ما را از حضور گرم و پر از محبت پدرمان بهره مند بفرما


