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 منبر مکتوب با موضوع

 اهمیت تکریم و احیای غدیر

 فرحزاد استاد

 

 .ن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهمبسم اهلل الرحم

 «الحمدهلل الذی جعلنا من المتمسکین بوالیه امیرالمؤمنین و االئمه المعصومین علیه السالم»

 آمده تا سخن از چشم خود آغاز کند *** دهمین پنجره را سمت خدا باز کند

 آمددهمین مرتبه امروز قیامت آمد *** علی آخر دنیای امامت 

 سازداش، جامعه را میسازد *** خطی از جامعهرد پایش همه جا قبله نما می

 سازدسازد *** کَرمش نیز به شدت به گدا میاش از خاک طال میخادم خانه

 بی سبب نیست اگر عادتش احسان شده است *** نوه ارشد آقای خراسان شده است

 ی ایوان طالیی دارمگوشه صحن عجب حال و هوایی دارم *** بر سرم سایه

 گویم مخصوصاً امروز که روز میالد با سعادت امام هادی)ع(اعیاد را تبریک می کنم به روی ماهتون، این ایام وسالم می

 .خوش آمدید است. به سمت خدای امروز خیلی خوش آمدید. حاج آقای فرحزاد سالم علیکم. خیلی

شنوندگان عزیز. والدت سر تا سر نور امام دهم، علی  ی و بینندگان وحاج آقای فرحزاد: عرض سالم دارم خدمت جنابعال

گذاشتند. شاید صدها هزار  گویم. جا دارد تشکر کنیم از همه عزیزانی که برای عید قربان سنگ تماممی النقی)ع( را تبریک

ر خم هم سنگ تمام بگذاریم. آماده کند. انشاءاهلل برای غدیرا دفع می قربانی انجام شد. این احسان و اطعام خیلی از بالها

 .در غدیر و کاروان غدیر داشته باشیم ریزی کنیم که سهمییک جشن با شکوه و بی نظیر برگزار کنیم. از اآلن برنامه باشیم
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 .شود. بحث امروز شما را خواهیم شنیدشریعتی: انشاءاهلل عید غدیر امسال باشکوه برگزار می

الحمدهلل الذی جعلنا من »زمزمه کنند،  لرحمن الرحیم. این شعار غدیر را عزیزان همه جاآقای فرحزاد: بسم اهلل ا حاج

موال علی)ع(  کنیم که ما را جزء متمسکین به والیتخدا را شکر می« االئمه علیهم السالم المتمسکین بوالیه امیرالمؤمنین و

تعال به ما مرحمت کرده است. دو سه نکته از امام هادی م ها قرار داده و باالترین و بزرگترین نعمتی است که خدایو امام

هزار روایت دارند، هشتاد  های ما همه منادی والیت بودند. امام هشتم)ع( اگرغدیر را مطرح کنم. امام بگویم و بعد موضوع

ادگار بزرگ مانده است. که در این رابطه داشتند. از امام هادی)ع( دو ی درصد آن در رابطه با والیت و امامت و مناظراتی است

هایش شاه بیت است. یعنی همه جمله زیارت جامعه کبیره است که چقدر از بزرگان بر این شرح نوشتند. جامعه کبیره یکی

تواند این جمالت را بگوید. آنهایی معارف است. هیچکس غیر از معصوم نمی هرکدامش جامع است. هرکدام دریای معانی و

علیٌ مع الحق و الحق مع علی »شماست.  گردند، همه اینجاست. با شما، همراه شما و به سوییدنبال حق و حقیقت م که

کماالت  گردد. حق در وجود شما تبلور پیدا کرده است. تمامهستند، حق دنبال آنها می بیتهرجا علی هست و اهل« یدور معه

 .معصوم است بشر این است که عاشق خدا شود. حد اعالی عشق در وجود مقدس چهارده

جزء مروجین غدیر بودند، مرحوم دوالبی بودند. این جمله  کردند، از کسانی کهاین جمله که مرحوم دوالبی خیلی تکرار می

 آیند والیت اینکه میآنهایی « أَصْلََح مَا کَانَ َفسَدَ ِمنْ دُنْیَانَا مَعَالِمَ دِینِنَا وَ عَلَّمَنَا اللَّه بِمُوَاالتِکُمْ»کبیره  امام هادی در جامعه

شود. یعنی شما در کالس امیرالمؤمنین و معلم آنها می کنند، خداپذیرند و مواالت اینها را با دل و جان قبول میخانواده را می

بر ما اهل سنت نقل پنج برا( ۷)رعد/« هادٍ قَْومٍ إِنَّما أَنَْت مُنْذِرٌ َو لِکُلِ»پیغمبر فرمودند: من منذر هستم.  زنی،بیت زانو میاهل

ارتباط پیدا کرد و  منذر هستم ولی هادی این امت امیرالمؤمنین علی)ع( است. اگر کسی با اینها کردند که پیامبر فرمود: من

اگر  «وَ أَصْلََح مَا کَانَ َفسَدَ مِنْ دُنْیَانَا»دهد. دین را به او یاد می شود. تمام معالمسر کالس والیت نشست، خدا معلم انسان می

اجتماع ما، بیا والیت حضرت علی را بپذیر و دنبال  خواهید تمام فسادهای ما اصالح شود، اقتصاد ما، سیاست ما، خانواده ومی

این فسادها برای  کند که تمام فسادهای فردی و اجتماعی تبدیل به صالح شود. پس تمامتضمین می او راه برو. امام هادی

گرفتیم، از راه امیرالمؤمنین و والیت فاصله گرفتیم. باید  بیت فاصلهصله گرفتیم. از اهلاین است که از حکومت علوی فا

 !برگردیم

 تواند عامل وحدت باشد؟ اآلنبیت میآیا قرآن منهای اهل« الْفُْرقَهُ بمُواالتِکُمْ تَمِّت الْکِلمَُه َو عَظُمَتِ النِّعْمَُه وَ ائْتَلَفَتِ وَ»

تواند عامل وحدت باشد. پیغمبر نمی جنگند و قرآن هم قبول دارند، پس قرآنهای یمن میها در یمن با مسلمانداعشی

هم  شوند. عالمه امینی در الغدیراین دو به هم چسبیدند و از هم جدا نمی« عترتی تارکم فیکم الثقلین کتاب اهلل و»فرمود: 

هر دو تا زیر پرچم امیرالمؤمنین آمدند  قیقت قرآن و باطن قرآن است. اگربیان کردند، عامل وحدت امامی است که ح

 .رودمی شود. نفسشان کناردلهایشان یکی می
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 هیچ نکشد نفس را جز ضلّ پیر *** دامن آن نفس کش را سخت گیر

و جعل »فرمودند: در خطبه فدکیه  بیت است. حضرت زهرا)ع(کند، امام است، والیت اهلیگانگی که تألیف قلوب می عامل

نشاند. اگر می ها را کنار همامامت ما را تنظیم امت قرار دادیم. نخ تسبیح که همه دانه «امامتنا نظامًا لالمه و امان من الفرقه

این امامت ما را امان و آرامش برای تفرقه قرار داد. مرحوم  شوند وبیت جدا شوی، همه پراکنده مینخ را بگیری و از اهل

ای غدیریه است. تنها زیارتنامه خواندند. یکی دیگر از یادگارهای امام هادی)ع( زیارتکبیره را هر روز می یارت جامعهبهجت ز

خوانی، فضائل حضرت علی هم ی قرآن را میاست. در ضمن زیارت آیه است که سی چهل آیه قرآن در زیارتنامه آمده

پسندد حضرت علی است. دین می دین یعنی روش، روشی که خدا« القویمالسالم علی دین اهلل »دهد سالم هم می گوید،می

گویم: ما را با دین گره نزنید. هایی دارند. میمن و امثال من اشکال رسند نسبت بهاهلل حضرت علی است. بعضی به ما می

چقدر روایت « صراطه المستقیم القویم و دین اهلل»با دین گره بزنید. آنها مالک هستند. میزان و محک آنها هستند.  علی را

عَمَّ » ،«السالم علی النباء العظیم الذی هم فیه مختلفون»)ع( و امامان هستند.  داریم صراط مستقیم امیرالمؤمنین علی

تند: است امام صادق فرمود: نباء عظیم چیست؟ خیلی از مفسرین گف خیلی جالب( ۲و۱)نباء/« ، عَنِ النَّبَإِ الْعَظِیمیَتَساءَلُونَ

فرماید: نباء عظیم دارند، می فرماید: در این اختالف کردند، معاد را همه مذاهب الهی قبولخدا پشت سرش می .قیامت است

 ها زیر بار نرفتند. حقیقت و باطن این آیه امیرالمؤمنین)ع( است. منخیلی حضرت علی)ع( است. در او اختالف کردند و

 .اصلی است، بخوانید ریه را مثل امروز یا روز عید غدیر که روزکنم در طول سال زیارت غدیخواهش می

بیان کنم. دغدغه من برای غدیر از عاشورا، از اربعین و نیمه شعبان  چون در آستانه عید بزرگ غدیر خم هستیم چند نکته را

قیاس با عید قربان و هیچ  دیگر قابل «اعظم اعیاد امتی غدیر خم»فرماید: است. بزرگترین عیدی که پیامبر ما می باالتر

در کنار  نشیند و در روایت داریم فرمود: عید غدیر در میان اعیاد مثل ماه استبار می عیدی نیست چون زحمات انبیاء اینجا به

کنند کره زمین را روشن می کند. بعضی فکر می درخشد وها سو سوی نوری از دور است ولی ماه چطور میها، ستارهستاره

 .کردنددر روایت داریم انبیاء گذشته هم در چنین روزی وصی و جانشین معین می الحجه فقط برای ماست، هجده ذی

پیغمبر ما با کمال تأسف جانشین نداشت. آدم  اندازد یکی همین است. تمام انبیاء جانشین داشتند ولیشبهاتی که وهابیت می

ابراهیم، حضرت موسی که هارون جانشین او بود. چهل داشت. حضرت شیث، حضرت  گیرد. حضرت آدم جانشینآتش می

کردند و مردم را بالتکلیف گذاشتند و  کند. پیغمبر ما جانشین معینرود و برای خود جانشین تعیین میبه کوه طور می روز

 .الحجه جانشین معین کردند. غدیر خیلی مهم استذی رفتند! عید غدیر تمام انبیاء، هجده

توحید را بلند کردم، از  کشیدند. پیامبر فرمود: هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد. از روز اولی که پرچم متپیامبر ما چقدر زح

کردند. سه سال در شعب ابی شکمبه شتر بر سر حضرت خالی می !ها شروع شد. ساحر، مجنون، کذابنزدیک و دور هجمه

که ملکه حجاز بود روی   حضرت خدیجه خیلی عجیب بود. کسینه غذا داشتند، نه سایبان داشتند. واقعاً طالب نه آب داشتند،
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ها را کشیدند و سیزده سال این بانو هستیم. پیغمبر باالترین زحمت زمین خاکی زندگی کند به عشق خدا و پیامبر! ما مدیون

حمت نکشیده است ولی پیغمبر بیشتر ز دل خوردند و بعد که به مدینه آمدند درگیر جنگ بودند. کسی در عالم از در مکه خون

بزرگی است. این امت تا  همه اینها مقدمه یک کار( ۶۷)مائده/« رِسالَتَه تَْفعَلْ فَما بَلَّغْتَ وَ ِإنْ لَمْ»گوید: خدا به پیامبر می

 خیلی تهدیدپیامبر نیست یکی باید به منزله پیامبر سکان دار عالم باشد. این  قیامت رهبر و امام و پیشوا نیاز دارند. حاال که

قرآن این تعبیر نیامده است. رسالت و توحید و نبوت تو به هوا  هیچ جای« رِسالَتَه وَ إِْن لَمْ تَْفعَلْ فَما بَلَّْغتَ»تندی است، 

نشست. خدا تهدید کرده که اگر  ماند. پس زحمات پیامبر ما در روز غدیر خم به باراین را نصب کنی همه می رود ولی اگرمی

 .کندمنافقین و دشمنان داشتند، فرمودند: خدا تو را حفظ می رود. ترس ازکنی رسالت تو از بین میچنین ن

گناه کبیره است و راستش  خودی. دروغهای بیقسم خوردن کراهت دارد مخصوصاً برای دنیا و معامله و حرف روایت داریم

خورد. سه بار قسم خوردن خیلی است. معموالً آدم یکبار قسم می خورند خیلی مهمهم مکروه است. امام و پیغمبر قسم می

اللَّهَ َعزَّ َو جَلَّ خَلَقَ یَوْمًا َأعْظَمَ حُرْمَهً  َلعَلَّکَ َترَى َأنَّ»است. امام صادق که جان همه عالم به قربانش فرمودند:  تکان دهنده

دغدغه این را داشتند. امام صادق به شخصی گفتند: شما فکر  پیامبر و همه اولیای خداخدا، « اللَِّه لَا َو اللَّهِ لَا وَ اللَّه مِنْهُ لَا وَ 

بخدا قسم! برای یک جام  هستی، خداوند روزی را باالتر از غدیر خم خلق کرده است؟ سه بار فرمود: نه کنید در عالممی

 کنند؟ ازها را میفهم و امام و رهبرشان این هزینهکنند. آیا برای عقل و می شوند و میلیاردها هزینهجهانی همه دنیا بسیج می

کنید؟ از ایران با حضرت علی هم هزینه می کنید برایمردم ایران گالیه کنم که آیا برای یک فوتبال اینطور هزینه می

بزرگداشت  صد برابر برای حضرت علی و دینت هزینه کنی. گرچه نسبت به سالهای دیگر روید، بایدهواپیما برای تماشا می

 .غدیر بهتر شده اما هنوز در جایگاهی که باید باشد قرار نگرفته است

قبر و زیارت امیرالمؤمنین)ع(. یکی از  داریم که امام هشتم)ع( فرمودند: هرجا هستی در عید غدیر خودت را برسان به روایت

برای نجف هم  ها دارند. انشاءاهلله اآلن عراقیروی نجف در ایام غدیر است ککنیم، پیاده چیزهایی که باید مثل اربعین جهانی

شود. امام هشتم فرمودند: خدا در عید غدیر گناه شصت  کنیم که این حرکت به سمت نجف در این ایام انجامریزی میبرنامه

پیامبر  داریم. خدا به بخشد. ما یک سوره قرآن در فضیلت شب قدرمؤمنه را به برکت موال علی)ع( می سال مرد مؤمن و زن

 دانید شب قدر چه شبی است؟ از هزار ماه باالتر است. یعنی یک عمر باالترمی شما چه« و ما ادراک ما لیله القدر»فرماید: می

فرمودند: ماه رمضان که خدا شبی یک میلیون نفر را  شود داشته باشیم؟ از ماه رمضان، امام هشتماست. از شب قدر باالتر می

خم به برکت  بخشد، فرمودند: در غدیرساعتی یک میلیون، شب قدر عفو عمومی است. عید فطر می ربخشد، روز جمعه همی

بخشد. عیدی دادن در جمعه و شب قدر، دو برابر عید فطر می والیت و محبت موال علی)ع( دو برابر ماه رمضان، دو برابر شب

بخشد، چرا؟ چون آن می )ع( فرمودند: دو برابر در غدیرکارد. امام هشتمموال علی)ع( را در دلها می روز غدیر بذر محبت

پیغمبر فرمود: اگر مردم بر محبت موال علی)ع( اجتماع  .دهد محبت حضرت علی استچیزی که ما را از آتش نجات می
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 زندگی و فشارها و هایکرد. اگر مردم با حضرت علی پیوند بخورند، از دغدغهجهنم را خلق نمی کردند، خدا آتشمی

 .کنندها و آتش دنیا و آخرت نجات پیدا میسختی

والیت امیرالمؤمنین بیرون آمدی، آن  وقتی از زیر سایه« النار والیه عدو آل محمد»گفتند: حاج آقای میرباقری می :شریعتی

 .«خلصنا من النار یا رب» :گوییمروی. برای همین همیشه میطرف می

ها هستند جدا کن. ما را از حضرت علی جدا نکن و از آتش جهنم که دشمن عنی خدایای« خلصنا من النار»حاج آقای فرحزاد: 

کردند. خدا بی ده بار با آنها مصافحه می کردند مالئکه روزیهشتم فرمودند: واهلل اگر مردم حقیقت غدیر خم را درک می امام

 .کندشناسند لطف و عنایت میمی نهایت به آنهایی که غدیر را

سوره مبارکه احزاب را تالوت خواهیم کرد. چقدر خوب است ثواب  ۵۰تا  ۴۴ قرآن کریم، آیات ۴۲۴مروز صفحه شریعتی: ا

 .آیات امروز را به روح امام هادی)ع( هدیه کنیم تالوت

وَ داعِیاً إِلَى  «۴۵»نَّا َأرْسَلْناکَ شاهِداً وَ مَُبشِّرًا وَ نَذِیراً النَّبِیُّ إِ یا َأیُّهَا« ۴۴»َسالمٌ وَ أَعَدَّ َلهُمْ أَجْراً کَِریماً  یَلَْقوْنَهُ تَحِیَّتُهُمْ َیوْمَ»

تُطِعِ الْکافِِرینَ وَ الْمُناِفقِینَ وَ دَعْ أَذاهُمْ  وَ ال« ۴۷»الْمُؤْمِنِینَ ِبأَنَّ َلهُمْ ِمنَ اللَّهِ فَضْلًا کَبِیراً  وَ َبشِّرِ « ۴۶»اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنِیراً 

قَبْلِ أَنْ تََمسُّوهُنَّ فَما لَکُمْ  آمَنُوا إِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناِت ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ  یا َأیُّهَا الَّذِینَ« ۴۸»بِاللَّهِ وَکِیلًا  عَلَى اللَّهِ َو کَفى  تَوَکَّلْوَ

أُجُورَهُنَّ وَ  أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَْحلَلْنا لَکَ أَزْواجَکَ اللَّاتِی آتَیْتَ  یا« ۴۹» سَراحاً جَِمیلًا تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ َو سَرِّحُوهُنَّ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّهٍ

اللَّاتِی هاَجرْنَ مَعَکَ َو امَْرأَهً  بَناتِ عَمَِّک وَ بَناتِ عَمَّاتِکَ َو بَناتِ خالِکَ وَ َبناتِ خاالتِکَ ما مَلَکَتْ یَمِینُکَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَیْکَ وَ

أَزْواجِهِمْ  لَکَ مِنْ دُوِن الُْمْؤمِنِینَ قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَیْهِمْ فِی نَْفسَها لِلنَّبِیِّ إِنْ أَرادَ النَّبِیُّ أَنْ َیسْتَنْکَِحها خالِصَهً  مُؤْمِنَهً إِنْ وَهَبَتْ

 «۵۰»حَرٌَج وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً  ال یَُکونَ عَلَیْکَوَ ما مَلََکتْ َأیْمانُهُمْ لِکَیْ 

فراهم کرده است. اى  روزى که خدا را مالقات کنند سالم است؛ و خداوند براى آنان پاداشى نیکو ترجمه: تحیّت آنان در

دعوت کننده به سوى خدا به فرمان او و دهنده فرستادیم. و )نیز( بیم پیامبر! همانا ما تو را گواه )بر مردم( و بشارت دهنده و

بخششى بزرگ است. و کافران و منافقان را  تابان )قرار دادیم(. و به مؤمنان بشارت ده که براى آنان از سوى خداوند چراغى

اید! آورده و بر خدا توکّل نما که خداوند براى وکالت کافى است. اى کسانى که ایمان اطاعت مکن، و به آزارشان اعتنا مکن،

اى براى شما به عهده آمیزش کنید طالقشان دادید، عدّه هرگاه زنان با ایمان را به همسرى گرفتید و پیش از آن که با آنان

اى و به طرز شایسته مند سازیدى مناسبى( بهرهرا نگهدارید، پس آنها را )با پرداخت مهریه و هدیه آنان نیست تا حسابش

اى حالل کردیم و همچنین کنیزانى را که )به عنوان مهرشان را پرداخته ا براى تو همسرانى را کهرهایشان کنید. اى پیامبر! م

)ازدواج با( دختران عمویت و دختران  داشته و مالک شدى )بر تو حالل کردیم( و نیز جنگى( خداوند بر تو ارزانى غنایم

ایمانى که خود را  اند، )براى تو حالل کردیم،( و زن باکرده هایت را که با تو هجرتخاله هایت ودختران دایى و دخترانعمّه

تواند او را به عقد خویش در آورد؛ )این قانونِ عقد بخواهد مى اى از حضرت نخواهد( اگر پیامبربه پیامبر ببخشد )و مهرّیه
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ان و کنیزانشان چه حکمى همسر ىدانیم که براى مؤمنان دربارهمخصوص توست نه دیگر مؤمنان؛ همانا مى بدون مهریّه(

 .ى مهربان استمشکلى نباشد، و خداوند آمرزنده ایم، )این براى آن است که( تا براى توکرده

صلوات بفرمایند و  سامرا، زیارت امام هادی و امام عسکری نصیب همه ما شود. از فضیلت ذکر بلند شریعتی: انشاءاهلل زیارت

 .نکته قرآنی را بشنویم

غدیر چه  زیاد صلوات بر محمد و آل محمد است. از امام صادق کسی سؤال کرد که در عید اد: از اعمال غدیرحاج آقای فرحز

« َمهُمْ حَقَّهُمْعَزَّ وَ جَلَّ مِمَّنْ ظَلَ َو أَْهلِ بَیْتِهِ عَلَیْهِمُ اَلسَّالَُم وَ تَبَرَّأُ إِلَى اَللَّهِ و تُکْثِرُ ِفیهِ اَلصَّالَهَ عَلَى ُمحَمَّدٍ»کار کنیم؟ فرمود: 

بهترین هدیه  هم تبری بجو از کسانی که به حضرت علی ظلم کردند و حقش را انکار کردند و فرمودند: هم صلوات بفرست و

فرستند شفاعت کنم. در روایت کسانی که بر من صلوات می شود ازصلوات است و پیغمبر فرمود: بر من رسول اهلل واجب می

اضافه، عیدی و هدیه   و صلوات و عمل مهم عید غدیر و توسعه اهل و عیال، به خانواده یک چیزاهلل دیگر فرمود: کثرت ذکر

 .بدهید

پیامبر تو هم شاهد بر امت هستی، هم مبشّر و  ای« النَّبِیُّ إِنَّا أَرْسَلْناکَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً َو نَذِیراً  یا َأیُّهَا»اولین آیه از این صفحه 

کنی به به سوی خدا دعوت می« مُنِیراً وَ داعِیاً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِِه وَ سِراجاً»انذار مقدم شده است.  نجا بشارت برهم منذر هستی. ای

های بزرگی است. این آیه بشارت در« َبشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ بَِأنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ َفضْلًا کَبِیراً وَ»اذن خدا و چراغ درخشنده هستی. 

رهبری آقا امیرالمؤمنین)ع( است که اگر مردم این بشارت را قبول کنند،  رین پیام پیغمبر خدا رساندن پیام والیت وبزرگت

 .کبیر شامل حال آنها خواهد شد فضل

 جواد محدثی است. فرهنگ اصطالحات غدیر و کلماتی که گره خورده با نام نوشته آقای« فرهنگ غدیر»شریعتی: کتاب 

 .مند شویدکنید و از آن بهره توانید این کتاب را تهیهماند. میل یک دایره المعارف میامیرالمؤمنین مث

برگزار  غدیر بگویم. بزرگی کالم قشنگی دارد و فرمود: ما غدیر را باید عاشورایی حاج آقای فرحزاد: چند نکته مهم در مورد

رویم. از عید غدیر و مباهله برای استقبال محرم می رمشد، ولی چند روز قبل از محکنیم. اگر عاشورا یک روز بود محو می

شد. ما از اول  کنیم. دو سه روز قبل از محرم سیاه پوش کنیم. امام حسین روز عاشورا شهید استقبال نرویم و سیاه پوش

هفتم و اربعین و آخر ماه صفر ادامه دارد. همانطور که برای اربعین  کنیم. باز تامحرم سینه زدن و عزادای و اطعام را شروع می

روز مباهله ادامه بدهیم. پیغمبر خدا  ذی الحجه ۲۵دار از عید قربان تا گذاریم، غدیر را هم باید مدتسنگ تمام می و عاشورا

مشهد  ع بقیه اهلل مشهد محله فقیرنشینبیابان نگه داشتند. من دیشب مشهد بودم. مجتم سه روز در غدیر ماندند و مردم را در

ها گفته شده تخفیف گذارند، به کاسبمی دهند. اتوبوس مجانینفر شام می ۱۵۰۰دهند. پرسیدم است. ده شب شام می

کار کنیم؟  شود. برای غدیر چههای ما اینطور باشد غدیر احیاء میمساجد ما، همه تکیه بدهند. مسابقه گذاشتند. اگر همه

هایی ها برای پدر و مادرها بخوانند و کلیپاین کتاب ها ازاتی که مکرر شما اعالم کردید از کتاب ماه والیت، بچهمسابق
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است. در قم بحمدهلل شب  های شادی غدیرجایزه دریافت کنند. از کارهای مهمی که راه افتاده کاروان ساخته شود و بفرستند،

غدیریان در صحن حضرت معصومه)س( است. بعد از ظهر غدیر هم با  اع بزرگعید غدیر از مسجد امام حسن عسکری، اجتم

این مراسم عجیب با  .بزرگوار حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی به سمت مسجد مقدس جمکران خواهیم رفت حضور مرجع

غدیر رونمایی  پیدا کنید. دیشب در صحن جامع مشهد پرچم شکوه است. انشاءاهلل در این کاروان ولو هوا گرم است حضور

دریافت پرچم حتماً باید ثبت نام  دهیم که عید غدیر کاروان غدیر راه بیاندازد. برایرا به هر کاروانی می شد. گفتیم: این پرچم

 گیرد. در اصفهان اینکاروان شادی در تهران توسط هیأت رزمندگان صورت می کنند و دوستان راهنمایی خواهند کرد. این

بهمن و  ۲۲افتد. اگر ما موج دارد راه می کند. در شهرهای مختلف اینشهداء به سمت چهارباغ حرکت میکاروان از میدان 

این  کند! شعائرمرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل اثر ندارد. دشمن احساس خطر نمی :روز قدس در خانه بنشینیم و بگوییم

و اربعینی احیاء کنیم. انشاءاهلل در برپایی کاروان  باید عاشورایی است که در عالم بیایید حضرت علی را معرفی کنید. غدیر را

 .ها تالش کنندگروه ها وغدیر، هیأت

مهمتر است. غدیر از اربعین و نیمه شعبان مهمتر است. اگر غدیر نبود  امام صادق سه بار قسم خوردند که غدیر از عاشورا

غدیر تا ظهور گذاشتند. شیخ  ور است. کاروان جمکران اسمشان رانیمه شعبان و ظهوری نبود. غدیر مقدمه ظه مهدویت و

کردند. در زمان دیالمه خیلی سابقه داشته است منتهی به فراموشی  مفید در بغداد راهپیمایی کردند و آالف الوف شرکت

الشأن در خطبه ر عظیماست. پیامب است. انشاءاهلل این غدیر مقدمه آمدن آقا باشد. رساندن پیام غدیر خیلی مهم سپرده شده

فرزندان  یعنی واجب است حاضرین به غائبین و پدران به« الوالد الولد الی یوم القیامه و و لیبلغ الحاضر الغائب»غدیر فرمودند: 

م توانیامیرالمؤمنین را در دلها بکارند. حاال برای غدیر چه کار می تا قیامت پیام غدیر را برسانند. یعنی بذر محبت و والیت

دادن و عیدی گرفتن خیلی  توانید، خطبه غدیر، جمالت غدیر، فرمایشات حضرت علی)ع(، همین عیدیهرکاری می بکنیم؟

 .خوب است

عید  ام تلفن همراه بخرم، پرده، مبلمان، کفش و کیف، برایخواهم برای خانوادهمی بزرگواری به من گفت: من در طول سال

غدیر دل هر مرد مؤمن و زن مؤمن را شاد کن.  است. امام هشتم)ع( فرمودند: در عید گذارم. این خیلی کار خوبیغدیر می

که سیدها  فرمود: هزار برابر، صد هزار برابر، میلیون برابر است. هیچ سندی پیدا نکردیم این فرهنگ عیدی دادن، امام هشتم

. این عادت و رسم شود. یکی از مسائل مهم بدهند عیدی بدهند. همه باید عیدی بدهند. اعضای خانواده به همدیگر عیدی

افطاری  غدیر خم که صبح عید غدیر هم مستحب است دعای ندبه خوانده شود، صبحانه و اطعام است. اطعام دادن در عید

اطعام دویست هزار پیغمبر و صدیق و شهید است.  دادن در غدیر خم خیلی مهم است. فرمود: اطعام دادن در غدیر برابر با

به شخصی  هزار پیغمبر را اطعام کردی. حضرت امیر ۱۲۴غدیر اطعام کنی مثل این است که  داریم یک مؤمن را در روایت

 !فرمودند: قرض کن و اطعام بده
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 گرفت و اطعامکرد و جشن میوار بودند، عید غدیر قرض میعالمه طباطبایی عیال مرحوم آ سید عالی قاضی)ره( استاد

هایمان، آزاد کردن زندانیان، آشتی کردن با بچه دادند. هر کاری که داریم برای شادیدو روز اطعام میداد. آیت اهلل بهجت می

بودند، نگه داشتند و  پدر و مادرهایمان برسیم. امام هشتم)ع( افرادی را که عید غدیر مهمانشان آنهایی که قهر هستیم، به

زیور آالت هدیه دادند و فرمودند: کسی به زیارت مؤمنی برود و در  ،های آنها لباس، کفشاطعام کردند و بعد برای خانواده

 .کنداز دّر سفید برای او بنا می کند و قصریکند و هزار حاجت او را روا میبکند، خدا با رحمت به او نظر می صورتش تبسم

 .شریعتی: دعا بفرمایید و آمین بگوییم

کند تو و هرکس علی را رها می کند تو یاورش باشآقای فرحزاد: پیغمبر خدا دعا کردند، هرکس علی را یاری می حاج

 بن ابی طالب)ع( ایمان، معرفت، والیت و محبت موال علی را در دلهای ما دهیم به حق علیرهایش کن. خدایا تو را قسم می

ای از امیرالمؤمنین و اوالدش جدا مگردان. را لحظه منین و غدیر قرار بده. مازیادتر بگردان. ما را جزء مبلغین والیت امیرالمؤ

حاجتمندان را  بیت قرار نده. حاجت همهکردن غدیر به ما مرحمت بفرما. ما را مورد عاق اهل توفیق احیای غدیر و خرج

 .نشود های شادی فراموشبرآورده بخیر بگردان. کمک به غدیر و کاروان

 .هفته قرار گذاشتیم از عالم مجاهد میرحامد حسین یاد کنیم. نکته شما را در مورد ایشان بشنویمشریعتی: این 

حضرت علی وقف کرده و حمایت کرده  آقای فرحزاد: اگر به بنده بگویند یک نفر که از همه بیشتر خودش را در راه حاج

ایشان ما فوق « عبقات االنوار»حقیقات کامل، دهها و صدها کتاب با ت .گویم: میرحامد حسین هندیمعرفی کن، من می

از دنیا رفت، گفت: غسل بدهید و کفن  اشزدند. بچهها در برابر ایشان زانو میزحمت کشیده است. مثل عالمه امینی الغدیر

 انبیت نوشت و جواب اهل سنت را داد، حاکم هندوستکه ایشان در حمایت اهل هاییکنید، من مشغول نوشتن هستم. کتاب

توانیم چون تمام آمدند و گفتند: نمی ایعلمای اهل سنت را جمع کرد و گفت: جواب عبقات را بنویسید. جمع شدند و عده

 .ماست های خودهایی که آورده از کتابدلیل

 «والحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمدٍ و آله الطاهرین»شریعتی: 

 


