
 غدیر برترین عید

  نویسنده/ سخنران:

 قرائتی المسلمین و االسالم حجت

 

هایت تمام، دین كامل، نعمت« وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِی» -2امروز دین شما كامل است. « لَكُمْ دِینَكُمْ أَكْمَلْتُ الْیَوْمَ »

راضی، دشمنان مأیوس. این روز چه روزی است؟ از امام صادق پرسیدند: مهمتر از عید قربان و عید فطر و جمعه خدا 

 باز هم عید است؟ فرمو

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 «التقوی الهمنی و بالهدی انطقنی الهی»

 هم باز جمعه و فطر عید و قربان عید از مهمتر پرسیدند: صادق امام از است مهمی بسیار روز كه خم غدیر ماجرای در

 تا چهار داریم قرآن در آیه یک خم غدیر در است. مهمتر عیدها همه از كه است عیدی یک بله فرمود: است؟ عید

 باشد. تا چهار اینكه به برسد چه باشد، عید یک بود كافی بود، اینها از یكی اگر كه است آیه یک در نكته

 كه است روزی كفار، یأس یكی (3)مائده/ «دِینَكُمْ لَكُمْ أَكْمَلْتُ الْیَوْمَ » -1 غدیر! موضوع: الرحیم، الرحمن اهلل بسم

 عَلَیْكُمْ أَتْمَمْتُ وَ» تمام، دین «أَتْمَمْتُ» (3)مائده/ «كَفَرُوا الَّذِینَ  یَئِسَ الْیَوْمَ» شدند. مأیوس كفار امروز گوید:می قرآن

 یک داریم. قرآن در آیه یک «.دِیناً الْإِسْالمَ  لَكُمُ رَضِیتُ وَ » شد. راضی شما از اخد امروز خدا، رضای یكی «نِعْمَتِی

 حضار( )صلوات بفرستید. صلواتی

 معصوم جانشین نصب گرو در دین، شدن کامل -1
 مَلْتُأَكْ الْیَوْمَ » گوید:می خدا كه است این پر یک دارد. پر چهار كاله این كه كالهی مثل داریم آیه یک قرآن در

 راضی، خدا كامل، دین تمام، هایتنعمت «نِعْمَتِی عَلَیْكُمْ أَتْمَمْتُ وَ» -2 است. كامل شما دین امروز «دِینَكُمْ لَكُمْ

 یک مهم، روزهای باشد. روز آن سر قد كاله این كه نیست روزی هیچ است؟ روزی چه روز این مأیوس. دشمنان

 امروز تازه شد. كامل دین روز آن مبعث، عید بعثت، روز رسید. پیغمبری به رپیغمب كه روزی كنیم. السیر سریع نگاه

 مخفیانه سال سه شد. متولد حاال نیست. پروفسور كه شد متولد مادر از كه بچه مثل است. شده پیغمبر پیغمبر، صبح

 علنی نكن، تبلیغ مخفیانه دیگر (95)حجر/ «نالْمُشْرِكِی عَنِ أَعْرِضْ وَ تُؤْمَرُ بِما فَاصْدَعْ» داد دستور خدا بعد كرد. تبلیغ

 علنی خواهدمی و آمده بیرون خوف از پیغمبر تازه نشد. كامل دین هم روز آن علنی، گفت: خدا كه روزی آن كن.

 نیست. سرش قد كاله این كند. صحبت

 روزهای از قبل گوییم:ب اگر چون باشد. پیغمبر آخر روزهای در آیه این باید نشد. كامل دین زهرا حضرت تولد روز

 شد. كامل دین گوید:می پیغمبر به خدا وقتی باهلل! نعوذ بوده زیادی حرف هاآیه باقی پس است، شده كامل دین آخر
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 بگویی: توانیمی وقتی شما باشد. كار وسط شودنمی كامل، دین تمام، نعمت نیست. جایی چیزی دیگر این از بعد یعنی

 نباشد. ایپرونده این از بعد دیگر كه است كامل شمدرك است. تمام پرونده این

 پیروز هم هاجنگ بعضی خوردند. شكست كه احد جنگ مثل خورد.می شكست كه هاجنگ بعضی مكه؛ هایفتح

 پیروز احزاب شدیم. پیروز خیبر شدیم. پیروز خندق در شدیم. پیروز بدر احد، مثل شدند پیروز كه هاییجنگ شدند.

 لت بابا است. كامل دینت حاال خوردید؟! شكست خوردیم، شكست كه آنجایی شدیم. پیروز ییهاجنگ در شدیم.

 آنهایی هم پیروزی روزهای نیست. كه شكست روز پس كردند. اسیر و كشتند را ما است؟ كامل ما دین شدیم، پار و

 شوند.می مأیوس خوردند شكست جبهه در كه

 اسالم بر غلبه از کفار شدن مأیوس -2
 مأیوس كفار همه «كَفَرُوا الَّذِینَ یَئِسَ الْیَوْمَ» گوید:می «یحاربون الذین یَئِسَ» ،«الجهاد فی الذین یَئِسَ» گوید:نمی نقرآ

 جبهه در كه آنهایی یا شوند مأیوس زمین كره كفار یهمه دادیم، شكست را دشمن ما عملیاتی در اگر جبهه در شدند.

 كنید. دقت دیگر یكبار گفتید... بلند و كوتاه همه؟ یا جبهه در كنید. كمک هستند؟

 همه یا شودمی مأیوس خورده شكست رقیب این خورد،می شكست او رقیب و شودمی پیروز انسان وقتی جبهه در

 «الجهاد فی الذین یئس» ،«یحاربونكم الذین یئس الیوم» نگفته: قرآن شود.می مأیوس خورده شكست زمین؟ كره مردم

 باشد ایحادثه یک باید پس شدند. مأیوس كفار همه گوید:می شدند. مأیوس هستند جبهه در كه اینهایی گوید:نمی

 مأیوس خوردند شكست كه آنهایی شوند.نمی مأیوس همه شدیم هم پیروز حتی جبهه، در شوند. مأیوس كفار همه كه

 گویم؟می مدار چه است؟ درست نباشد. مأیوس و بیاید نفس تازه است ممكن شوند.می

 شد. تمام نعمت شد. كامل دین دارد. پر چهار است. تاج یک مثل است قرآن در آیه یک الرحیم، الرحمن اهلل بسم

 بعضی سنت اهل حتی رود.نمی روزی هیچ سر رود؟می روز كدام سر كاله این شدند. مأیوس كفار و شد راضی خدا

 هامسلمان و داد انجام را حج اعمال و رفت مكه بود. پیامبر عمر آخر سال الوداع حجة چون است. حج مراد این گفتند:

 «دِینَكُمْ لَكُمْ أَكْمَلْتُ  الْیَوْمَ » گوید:می «حجكم لكم اكملت الیوم» نگفته: قرآن گرفتند. یاد را حج مناسک و اعمال هم

 سر یک ریاضی، فرمول تا، چهار تا دو دو فرمول این كنیمی را فكرش هرچه است. دین از یكی حج این دین! همه

 رحلت یآستانه در خم غدیر چون خم! غدیر جز نیست هیچكس سر قد باشد. سرش قد كاله این كه خواهیممی

 نباشد، خوب راننده ولی باشد تمام ماشین اگر شود، كامل دین اگر رفت. دنیا از پیغمبر روز هفتاد از بعد است. پیغمبر

 مورد. یک هم این نیست. كامل

 اسالم نابودی برای کفار هایتوطئه -3
 شاعر تو شاعر! هست. قرآن در هاتهمت و هافحش چه؟ بدهیم. فحش -1 نشد. زدند، ضربه پیغمبر به رقم چند كفار

 «بَشَر یُعَلِّمُهُ» كردند. سحر را تو مسحور، كنی.می سحر تو ساحر، كنی.می پیشگویی هستی. كاهن تو كاهن، هستی.



 پشت باندی و گروهی یک (4)فرقان/ «آخَرُون قَوْمٌ عَلَیْهِ  أَعانَهُ  وَ » است. داده یادت چیزی سیك یک (103)نحل/

 هرچه است. تاریخ هایبافته اینها (25)انعام/ «الْأَوَّلِینَ  أَساطِیرُ» ،«افتری» گویی.می دروغ كردند. كمک تو به پرده

 او جای علی حضرت بكشند. را او خانه در ریختند د،ش شروع جنگ رفت.می پیش هی پیغمبر نشد. گفتند متلک

 پیغمبر كن، ولش گفتند: نشد. محو اسالم شدیم،می شهید چه و شدیممی پیروز چه جنگی هر ها،جنگ نشد. و خوابید

 ماند.نمی دینش هم دختر یک با دارد. دختر یک شد.نمی حساب انسان جزء جاهلیت زمان در هم دختر ندارد! پسر

 در یكباره شود. خاموش چراغ و بمیرد پیغمبر بودند منتظر همه دارد. سال 63 میرد!می دیگر روز سه دو یدكن صبر

 اِ... دیدند اوست. موالی علی هستم، او موالی من هركس «.مواله فعلىّ مواله كنتُ مَن» گفت: كه دیدند خم غدیر

 آنهایی چه شدند. مأیوس كفار همه آنجا نبود. او از تربه داشت هم پسر اگر كه كرد معین را كسی یک ولی ندارد پسر

 هایخورده شكست «الجبهه فی الذین یئس» گوید:نمی لذا بودند. كشیده نقشه كه آنهایی چه هستند. جبهه در كه

 نشد. عجب! گفتند: جبهه بیرون و جبهه در كفار تمام نشدند. مأیوس جبهه

 اهلل آیت كرد، اعالم رادیو مرتبه یک بیایند. ایران به كه فرودگاه در تندریخ هاانقالب ضد رفت، دنیا از وقتی امام

 پس رفت، امام گفتیم: و رفتیم ایران ما گفتند: برگشتند. فرودگاه همان از جمعی شد. تعیین رهبر عنوان به ایخامنه

 رأی خبرگان به مردم .دادند رأی او به هم خبرگان جوان، و نفس تازه آمد كسی ولی رفت امام رفت. انقالب همه

 مجلس در بوده، سپاه در بوده، ارتش در دارد. هم تجربه و هست هم نفس تازه داد. رأی ایشان به هم خبرگان و دادند

 دارد. عنوان چهار داریم روزی یک پس است. آشنا كشور مسائل همه به نزدیک از است. بوده جا همه در بوده،

 خدا شد. تمام شما بر نعمت بگویید... هم با شد. كامل شما دین امروز بگویید. شما را نصفش و گویممی من را نصفش

 ندارد. دیگری روز خم، غدیر با تطبیق جز روز این شدند. مأیوس كفار تمام شد. راضی شما از

 حضار( )صلوات بفرستید. هم دیگر صلوات یک الرحیم. الرحمن اهلل بسم كیست؟ علی حاال

 قرآن در السالم علیه علی امام ویژه نشانه -4
 ركوع در كه كسی همان است؟ كسی چه شما سرپرست و ولی «وَلِیُّكُمُ  إِنَّما» داریم قرآن در فقط، یعنی «انَّما» یكلمه

 حضرت كرد. ناله فقیر نكرد. كمک هیچكس خواست. كمک مردم از آمد. مسجد به فقیری كیست. بدانید داد. انگشتر

 «راكِعُونَ هُمْ وَ » كه است كسی شما ولی شد نازل آیه داد. فقیر به را انگشترش بیا! ردك اشاره بود. ركوع در علی

 علی جز است، داده انگشتر ركوع در كه كسی زمین كره در دیدند رفتند داد. انگشتر ركوع در كه كسی (55)مائده/

 پدرش خوب     بود. پیر وبكراب نیست. هم ابوبكر اسم نیست، علی اسم نیست؟ قرآن در علی اسم چرا نیست! كسی

 اصالً  .بود هم پدرش خوب است سن اگر !را خودش نه كنند تعیین را ابوبكر پدر باید بود پیری به بنا اگر .بود زنده هم

 آقای به :بگوید رهبری معظم مقام مثالً .نیست خوب بردن اسم دیگر، كسی یا ابوبكر یا علی كه كنیم تعریف اگر

 اش،خانواده اش،سابقه سوادش، علمش، كه بدهید رأی كسی به است این بهتر نیست. خوب ینا .بدهید رأی    الف



 رهبری انتخاب راه بهترین بگویند... صاف وگرنه است كسی چه ببینند بروند مردم خود كه بگوید را كماالتی یعنی

 نداریم. انتخاب حق ما (124)بقره/ «ماماإِ لِلنَّاسِ جاعِلُکَ إِنِّی» كند. تعیین خدا باید را امام اصالً است. این

 «مُؤْمِنَةٍ ال وَ لِمُؤْمِنٍ كانَ ما وَ » كند. خالف مسلمانی هیچ ندارد حق است، رهبر كسی چه گفت: رسول و خدا اگر

 «أَمْراً هُرَسُولُ وَ اللَّهُ  قَضَى إِذا» ندارد حق مؤمن، زن نه و مؤمن مرد نه است. قرآن خوانممی كه هاییعربی (36)احزاب/

 انتخاب حق كسی پیغمبر صریح دستور از بعد «الْخِیَرَةُ لَهُمُ یَكُونَ  أَنْ» داد، دستوری یک خدا پیغمبر خدا، رسول اگر

 انتخابات، باشد؟ ركعت چند صبح نماز آقا بدهیم. رأی بیاییم است. ركعت دو صبح نماز گفتند: ما به وقتی ندارد.

 است. مسأله یک هم این ندارد. انتخاب حق كسی دیگر است، ركعت دو صبح مازن كه داد صریح دستور خدا وقتی

 مهم قدری به فقیر به كمک است. هشدار یک خودش این داد. انگشتر كه است كسی همان شما ولی «وَلِیُّكُمُ إِنَّما»

 است. فقیر فالنی تند:گف وقتی یعنی كنیم. فقیر كمک باید هم نماز در حتی یعنی نیست. مانع هم نماز حتی كه است

 است. درس یک این نباشد. مانع نماز حتی كه كنید عجله فقیر به كمک در كنیم.می فكری یک بعداً باشد نگو:

 آورد،می در را دستمالش آدم گاهی بدهد، فقیر به را انگشترش آدم كه حدی در كند.نمی باطل را نماز جزئی كارهای

 بود. جزئی كار آنجا كند. نمی باطل را نماز جزئی كارهای د.كن خشک را صورتش كند. پاک را اشكش

 یکدیگر با همراه انفاق و نماز -5
 غیر به خدا از آدم اینكه است. بد پرت حواس گویند:می اینكه خدا! به خدا از شد. پرت بله شد؟ پرت علی حواس

 به خدا از اگر شود. ماشین و قسط و گوجه و نانوایی دكان پرت حواست زنیمی حرف خدا با شما یعنی برود. خدا

 خدایی كار به خدایی كار از است. خدایی كار هم نماز است. خدایی كار فقرا به كمک اما است. بد رفتی خدا غیر

 خدا از برو. شیرجه خواستی هرجا است. تمیز آب همه استخر طرف این و استخر طرف آن شیرجه، مثل ندارد. اشكال

 خدا ضد یعنی داریم. دونه و اهلل دون تا صد حدود قرآن در است. بد اهلل دون خدا، غیر به خدا از د.ندار مانعی خدا به

 ذا من» نگفته: (245)بقره/ «حَسَناً قَرْضاً اللَّهَ یُقْرِضُ الَّذِی ذَا مَنْ» خداست. به كمک مردم به كمک اما خدا، غیر و

 قرض مردم به ولو «اهلل یقرض» گوید:می «الناس یقرض» نگفته: داخ ولی دهیممی قرض مردم به ما «الناس یقرض الذی

 خداست. نصرت خدا بنده به كمک خدا. به قرض یعنی مردم به قرض ولی دهیممی

 نصب را علی بود، دامادش اینكه خاطر به پیغمبر آیا داد. را انگشترش كه كسی شد؟ نصب خم غدیر در كسی چه

 ما وَ » است. وحی كندمی پیغمبر هركاری فرماید:می قرآن نه. بود؟ پسرعمویش ینكها خاطر به آیا باهلل! نعوذ كرد؟

 ایمسأله یک خم غدیر مسأله است. وحی از پیغمبر كلمات تمام (4و 3)نجم/ «یُوحى وَحْیٌ إِلَّا هُوَ  إِنْ الْهَوى عَنِ  یَنْطِقُ

 است. تاریخ طول در امامت برای كه است

 خم غدیر در السالم علیه ماما دوازده همه نصب -6



 تک خم غدیر در پیغمبر چون شد. منصوب هم زمان امام نه! شد. منصوب علی حضرت خم غدیر در كنیممی خیال ما

 من نسل از نفر دوازدهمین از بعد كه فرماید.می لقب دوازده ده رسدمی كه زمان امام به فرماید،می را بیتشاهل تک

 نیست... ولی بخوانم بودم آورده را اشورقه من است! اینگونه است. اینگونه كه یدآمی مهدی حضرت نام به كسی

 نیست. امام یک نصب روز خم غدیر پس است. داده زمان امام به خم غدیر در پیغمبر لقب دوازده ده، شمردم دیروز

 داد. انگشتر كوعر در كه همان است. رسول و خدا شما ولی فقط كیست؟ شما ولی است. امام دوازده نصب روز

 داشت كه مرفهی جای آن از خورد. نخور! را میوه این گفت: آدم حضرت به خدا دارد. توسل یپیشینه امیرالمؤمنین

 یعنی (37)بقره/ «كَلِماتٍ رَبِّهِ مِنْ آدَمُ فَتَلَقَّى» آدم حضرت شد؟ شدیم. بیرون همه و هستیم او نسل هم ما كرد. بیرونش

 هست، سنی یک درجه علمای از كه رازی فخر فالن! فالن، فالن، حق به خدایا گفت: هكلم چند به آدم حضرت

 و الحسن و فاطمه و علیٍ و محمدٍ بحق الهی» كه بود این بخشید، را او خدا و گفت آدم كه كلماتی این گوید:می

    حضار( )صلوات «الحسین

 .است این علی حضرت به توسل

 وسلموآلهعلیهاهللصلی خدا لرسو فدایی السالم، علیه علی -7
 اما جونم! گفتند: هم به هردو جونم! جونم، جونم! گفت: علی به پیغمبر هم یكبار جونم، گفت: پیغمبر به علی یكبار

 پیش من بله! گفت: خوابی؟می من جای گفت: بكشند، را پیغمبر رفتند كه روزی آن جونم، گفت: پیغمبر به علی

 گفت: پیغمبر به علی اینجا یعنی خوابید. او جای علی و رفت مدینه به پیغمبر تو! جان فدای من جان شوم.می مرگ

 را نفر چند گفتند: كنند، نفرین مباهله آیه بود بنا وقتی جونم! گفت: علی به پیغمبر هم یكبار تو! فدای من جان جونم!

 به پیغمبر ها!مسیحی با كنیم نفرین شما به ما كه بیاوریم را هایمانزن «نساءنا و» بیاوریم. را هایمانبچه «أبناءنا» بیاوریم.

 صاحب او است. حق شودمی معلوم شد، گیرا نفرینی هر كند. نفرین پیغمبر به هم هامسیحی و كند نفرین هامسیحی

 حسین امام و حسن امام كه باشند هایمانبچه (61عمران/ )آل «أَبْناءَنا نَدْعُ » كنند؟ نفرین بیایند كسانی چه است. نفس

 یعنی نیست. علی جز كسی كه آوریممی را جانمان «أَنْفُسَنا وَ» آورد، را زهرا فقط كه باشد خانمم «نِساءَنا وَ» بودند.

 جان گفت: علی به پیغمبر هم یكبار هستی. من جان تو گفت: پیغمبر به علی حضرت یكجا جونم! گفت: پیغمبر اینجا

 جونم! جونم، هستی. من

 شب هم (274)بقره/ «عاَلنِیَةً وَ سِرًّا النَّهارِ وَ بِاللَّیْلِ أَمْوالَهُمْ یُنْفِقُونَ» فرماید:می قرآن در داریم ایآیه جانبه، ههم انفاق

 درهم یک داد. روز را درهم یک داشت. درهم چهار امیر حضرت مخفی! هم و علنی هم روز، هم و كنندمی انفاق

 داد. پنهانی را رهمد یک و علنی درهم یک داد. شب

 آتش چون ندارد. اهلل بسم برائت سوره بود. برائت سوره سفیر بود. امیرالمؤمنین آورد، اسالم پیامبر به كه كسی اول

 بخوانند مكه بناست را سوره این هستند. بری مشركین از رسول و خدا (1)توبه/ «رَسُولِه وَ اللَّهِ  مِنَ  بَرائَةٌ» است. پاره



 این باد! مرگتان مشركین ای یعنی برائت سوره باید... كسی یک بود. هاپرست بت دست هنوز مكه ستان.پر بت برای

 از علی حضرت داشت، پزی هر هركس است. طالب ابی بن علی كار این مرد گفتند: بخواند؟ برود كسی چه را سوره

 من گفت:می او هستم. كعبه متولی هستم. كعبه كلیددار من گفت:می او كردند.می افتخار هم به نفر دو بود. باالتر او

 نه من فرمود: علی حضرت است. كعبه كلید مسئول یكی و آبرسانی مسئول یكی هستم. هاحاجی به آبرسانی مسئول

 به و برخورد اینها به آوردم. ایمان شما از قبل من شماست. از بیش من ایمان یسابقه ولی آبرسان. نه هستم كلیددار

 سِقایَةَ  جَعَلْتُمْ أَ» سقایی، یعنی «سِقایه» (19)توبه/ «سِقایَةَ جَعَلْتُمْ  أَ» است! علی با حق شد: نازل آیه كردند. لهگ پیغمبر

 حساب «بِاللَّهِ  آمَنَ  كَمَنْ » دارید، را كعبه تولیت «الْحَرامِ الْمَسْجِدِ عِمارَةَ وَ» است. آبرسانی شدید هاحاجی سقای «الْحاجِّ

 ت.جداس ایمان

 خدا رسول از پس السالم علیه علی گذاشتن کنار عوامل -8
 كنار چرا دانیدمی گوید:می است. داده را جوابش ندبه دعای در زدند؟ كنار را علی چرا كه است این بحث حاال

 «حُنَیْنِیَّه وَ» خیبر، جنگ هاینهكی و «خَیْبَرِیَّهً وَ» بدر، جنگ هایكینه «بَدْرِیَّهً أَحْقَاداً» كینه، یعنی حقد «أَحْقَاداً » زدند؟

 خواستیدمی بود. كشته هاجبهه در را اینها پدران علی حضرت حنین، جنگ هایكینه (106 ص ،99 ج )بحاراالنوار،

 یوسفی نباشد. بیاندازیم، چاه در را او باشد. نباید این گفتند: برادران بود. نزده كسی به سیلی یک یوسف نزنند؟ كنارش

 وضع این به اگر مردم باشد؟! باید گفتند:می بود، كشته را اینها پدران علی حضرت نباشد. گفتند: نزد، نگرتل یک كه

 نكردند، رحم بچه به كنند؟ رحم ساله چهل سی، علی به خواستیدمی نكردند. رحم ساله سیزده یوسف به حتی افتادند،

 همه یعقوب هایبچه بودند. زاده پیغمبر همه كردندمی نهی را یوسف كه آنهایی كنند؟ رحم بزرگ به خواستیدمی

 رحم خواستیدمی نبودند. زاده پیغمبر كه بودند خم غدیر در كه اینهایی نكرد. رحم زاده پیغمبر بودند. زاده پیغمبر

 كینه! از امان بودند. نشده اصالح چون كردند.می هایشانكینه بخاطر را كار این باید كنند؟

 وَ » بده. قورتش است، داده فحش یک حاال باشید. نداشته كسی از كینه كند نظر شما قلب به داخ خواهیدمی اگر

 وَ »این كنیم؟ چه را «الْغَیْظ الْكاظِمِینَ وَ» پس ندهد فحش هیچكس به هیچكس اگر (134عمران/)آل «الْغَیْظ الْكاظِمِینَ

 استاندار تا چند كند.می را كار این انسان با كینه ببخش. را او ردك جسارت بده. قورت داد فحش یعنی «الْغَیْظ الْكاظِمِینَ

 حاال گفتند: شدند. ایكینه استاندارها این كرد. عزل را استاندارها علی حضرت دادند. آب گل دسته كردند. خراب

 سیاسی دفتر ردندك جمع نیرو است، آمده كربال حسین امام فهمیدند كه روزی گیریم.می انتقام كرد، عزل مرا علی كه

 بودم، استاندار من اما نداریم. حرفی تو با ما حسین «البیک بغضاً» گفتند: و آمدند كربال به و كردند جمع نیرو زدند.

 مشكل نداریم. حرفی تو با ما یعنی «البیک بغضاً» گیرم!می تو از را پدرت انتقام كربال در حاال برداشت، مرا تو پدر

 هم من كرد، عزل مرا كه حاال كرد. عزل مرا بودم استاندار من تو پدر «البیک بغضاً» كه تاس كسی آن مشكل عاشورا

 كشم.می كربال در را اشبچه



 است. گفته چیزی یک عروس مادر خورد.می هم به داماد و عروس زندگی است، گفته چیزی یک مادرشوهر حاال

 حاال بگوید. نباید گفته چیزی یک داماد فامیل از كسی یک و عروس فامیل از كسی یک عروس، برادر عروس، پدر

 با آورد را دستش كسی یک شناسم.می را هردو و را نفر دو دارم سراغ من دارید؟ نگه را كینه این خواهیدمی كی تا

 تو با گفت: كشید. را دستش آمدند، نزدیک تا كرد. دراز را دستش هم او كرد. دراز را دستش این بدهد. دست این

 ساله هفت سركه ما خدایا هنوز... نیامدی! من بازدید آمدم، تو دیدن پیش سال یازده اینكه برای دهم،نمی دست

 خدایا كه كندمی دعا مؤمن گوید:می است. آمده قرآن در كه است قدری به كینه نشنیدیم. ساله یازده كینه شنیدیم.

 باشیم. نداشته دلمان در را كسی كینه یعنی (10)حشر/ «آمَنُوا لِلَّذِینَ  لًّاغِ قُلُوبِنا فِی تَجْعَلْ ال وَ» نباشد. دلم در كسی كینه

 به فالنی خدایا بگویید: كنید. هدیه علی حضرت به را ثوابش كنید كاری یک هستید. غدیر عید آستانه در اآلن همین

 غدیر عید ولی كرد. ظلم نم به كرد، اعتنایی بی كرد، سبكم خورد، را مالم زد، سیلی زد، تهمت كرد. جسارت من

 حدیث بدهید. قورتش رفت. و شد تمام بخشم!می علی حضرت بخاطر را اینها من دیگر؟؟ است غدیر عید است...

 است. غیظ جرعه دهد،می قورت انسان كه ایجرعه بهترین داریم

 خوب دارد. فاطمه اهرمخو دارد. علی من برادر آخر باشد. علی هایتانخانه در همه كنید. كاری یک خم غدیر در

 همه در خواهم؟می هم من دارند، آنها گویی:نمی آنجا چطور دارد. موبایل هم خواهرت و دارد تلویزیون برادرت

 علی تا هزار سه است. شیعه كشور ایران یعنی چه؟ یعنی داریم آباد علی تا هزار سه ایران در وقتی باشد. علی هاخانه

 در كتاب یک دارم. برادرم نگویید: باشد. زهرا و فاطمه باشد. علی هاخانه همه در است. مهم هااسم این داریم. آباد

 سنت اهل سنت، اهل شیعه، علمای تمام دارند؟ قبول كسانی چه را خم غدیر باشد. هایتانخانه در علی حضرت مورد

 است. روز 365 است؟ روز ندچ سال هستید. حفظ شما همه چون باشد. یادتان عمر آخر تا كه بگویم آماری یک هم

 دانه چهاردهم تا اول قرن از سنت اهل یک درجه علمای از نفر 356 !356 شودمی كن. عوض را جایش را 65 این

 علمای است. حق خم غدیر گفته: ایشان قرن، فالن در بود. منطقه فالن یک درجه عالم فالنی كه آمده اسمش دانه

 حق غدیر گفتند: قرن چهارده در یک درجه علمای از نفر 356 صدتا، و تا ده و تا دو نه ها،سنی گفتند: همه شیعه

 هستم او موالی من هركس «مواله فعلی مواله كنت من» بگوید: خواستهمی ولی است. حق غدیر بله گویند:می است!

 من خواهد.مین بیعت كه دوستی است. دروغ دهند:می جواب باشید. داشته دوست را علی یعنی اوست. موالی علی

 امعمه پسر و خاله پسر دارم. دوست را امبچه دارم. دوست را زنم من كنم؟می بیعت خربزه با دارم. دوست را خربزه

 تبریک دوستی چیست؟ هاحرف این خواهد.نمی بیعت دوستی دارد، دوست را هركسی آدم مگر دارم. دوست را

 موال و موالى أصبحتَ» گوییم.می تبریک «بخٍََ  بخٍّ» یاعلی! گفتند: آمدند هردو دوم خلیفه و اول خلیفه آنجا ندارد.

 دارم. دوست را شما است؟ خبر چه گویم.می تبریک من ندارد. تبریک دوستی آخه هستی. ما موالی تو «مؤمن كلّ

 سرپرست. یعنی موال باشیم. داشته كینه باید ما چرا ندارد. بیعت كه دوستی ندارد. تبریک كه دوستی باش. داشته دوست



 كینه این «خیبریه و بَدْرِیَّهً أَحْقَاداً» داشتند؟ كینه چرا داشتند. كینه زدند؟ كنار را علی چرا «مواله فعلی مواله كنت من»

 گیریم.می انتقام پسرش از هم ما كرد. عزل را ما بودیم استاندار ما پدرت گفتند: كشید. هم كربال تا

 غدیر عید غروب در را دارها روزه رضا امام دارد. را تاریخ روزه ثواب اشروزه ست.ا مهمی خیلی عید خم غدیر عید

 خانه در لباس و كفش و انگشتر غدیر عید در رضا امام است. مهم اطعامش و روزه افطاری! گفت:می كرد.می دعوت

 كنید. حل هم را مشكلی تهیمن كردن، اطعام كردن، مصافحه دادن، دست بگویید... رسیدید هم به فرستاد.می افراد

 ازدواج كنند. جور را دختری جهیزیه كنند. حل هم را مشكلی جشن این در گیرندمی جشنی شوندمی جمع فامیل وقتی

 چیست؟ مغزش است! كار پوست اینها كنید. چراغانی و بزنید دست و بخورید شكالت وگرنه كنند. جور را پسری یک

 خیلی بیت اهل محبین و امیرالمؤمنین شیعیان شوید،می جمع كنید. حل را كلیمش یک غدیر عید كه است این مغزش

 این ثواب بدهند. وام نفر ده به كه بدهید الحسنه قرض صندوق به پولی یک كنید. باز را گره یک دارند. گرفتاری

 امیرالمؤمنین! برای الحسنه قرض

 آبروی به اش،دینی سابقه به تقوایش، به شجاعتش، و اخالص به علمش، و مناجات و اشكش و علی آبروی به خدایا

 قرار امیرالمؤمنین شیعیان بهترین از تاریخ آخر تا را ما نسل بده. قرار امیرالمؤمنین شیعیان بهترین از را ما امیرالمؤمنین

 عیدی بده. عیدی ما به غدیر عید خدایا بفرما. نابود را نااهل گران توطئه و خنثی هاتوطئه هدایت، منحرفین خدایا بده.

 بی به خوب، همسر همسرها بی به كن. هدایتشان مستقیم راه به دارند، انحرافی عقیده كه كسانی به -1 كه باشد این ما

 كه افرادی به ربانی، علمای از طالب تک تک مفید، علم سوادها بی به خوب، كار بیكارها به خوب، مسكن هامسكن

 معرفت با را علی حضرت زیارت بفرما. مرحمت صفا، هاكدورت به شفا، هامریض به صالح، اوالد شوند،نمی داربچه

 و خیانت عمد، علم با كردند، ظلم تاریخ طول در كه كسانی بفرما. ما نصیب آخرت در را زیارتش و دنیا در ما نصیب

 زمانی مرگ از قبل برویم ما بناست هروقت بیفزا. عذابشان بر بیتاهل و قرآن حق در خصوص به كردند، ظلم جنایت

 كه بس از كندمی بو را گلی انگار میردمی كه مؤمن داریم حدیث نباشد. ما گردن بر وگناه دین كه بگیر را ما جان

 دنیا از مغفرت و عزت و یقین با و كنیم زندگی عزت و یقین با كردن، بو گل مثل را مردن خدایا میرد.می راحت

 ما، انقالب ما، مرز ما، ناموس ما، نسل ما، دولت ما، امت ما، رهبر ما، كشور نده. قرار نخاسری و غافلین را ما برویم.

 بفرما. حفظ مهدی حضرت پناه در دادی ما به نعمتی هر ما، آبروی

 «بركاته و اهلل رحمة و علیكم والسالم»

 


