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 بِسمِ اهللِ الرَّحمنِ الرَّحیم

هِمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی َجعََلَنا مِنَ الْمَُتمَسِِّکینَ بِوِالََیةِ َأمِیِرالْمُؤْمِِنینَ وَ الْأَئِمَّةِ المعصومین َعَلْی

 السَّاَلمُ 

 کلیات مسئله تقابل اعتقادی سقیفه با غدیر! 

 سقیفه با غدیرچه میزان است!مطلب چهارم: اختالف  

سازند. مثالً در دنیا معروف تقابل در دنیا اکثراً نسبی است، یعنی دو تا چیز به حالت آری و نه، ضد هم نمی شوند، در جهاتی با هم نمی

کل کارهای مغازه "  . در جهاتی دعوایشان می شود نه اینکه این می گوید:است می گویند: دو تا شریک معموالً با هم دعوایشان می شود

باید قبول "و آن طرف هم بگوید:  "و کل آنچه که این جا داریم و آن چه که سوابق سندی است همه این موارد را من قبول ندارم

 کنند. % مسائل با همدیگر اختالف پیدا می۳0یا  %۲0نه! مثاًل درباره " کنی.

% نیست، به یک نسبتی با هم اختالف دارند. در چیزهایی با هم اختالف دارند. ۱00این را چه می گویند؟ تخالف و تقابل نسبی! یعنی 

این مال من "گوید: میلیاردی است و کسی می % است، مثاًل یک خانه دو۱00اما در بعضی جاها و مواردی هست که مساله در حد 

% است. یعنی باالخره اگر مال این باشد مال دیگری ۱00اینجا دیگر تقابل، تقابل " نه مال من است! "و دیگری می گوید: " است! 

% آن مال من بوده ۵0 گوید:% از آن مال من بوده و تو برداشتی! نمی۲0گوید: نیست و اگر مال دیگری باشد مال این نیست. این نمی

باالخره یا حرف این درست است یا حرف  "آن مال من است! همه "گوید: و او هم می"آن مال من بوده!  همه"گوید: تو برداشتی! می

 ."%۱00تقابل  : "آن. این را می گویند

. خیلی از افراد در است و این مهم است% ۱00تقابل اعتقادی سقیفه با غدیر نسبی نیست، این موارد مثال بود، منظور من چه بود؟  

این سال ها دامن زدند به این که بگویند تقابل سقیفه با غدیر نسبی است. این ها با هم یک جاهایی رفیق بودند، یک جاهایی با همدیگر 

طوری این را در  % فرار کند و یک۱00همکاری داشتند، با کلمات وحشتناک و عجیب و غریبی که هر کسی به روشی خواسته از این 

دل ها بنشاند که نه حاال در عین اینکه ما قبول داریم دعوا بوده، با هم نبودند، با هم ضد و مخالف بودند، اما آن طور هم که شما 

ش گویی؟ تا اینجا هم پییک جاهایی بوده که با هم همکاری داشتند، یک مقداری با هم رفیق بودند! چرا آن ها را نمی !گویی نبودهمی

% هست یا نیست. اگر اول این را  ۱00را روشن کنیم که تقابل سقیفه با غدیر آیا  "باید"رفتند. پس ما االن اول دعوا و معرکه و سخن 

رود که نباید برود. آید و بحث به جای دیگری میروشن نکنیم تا آخرِ این بحث همیشه بحث ناقص است، همیشه نتایج اشتباه در می

بر سر این ماشین یا این خانه دو نفر دعوا   "ث به آسانی است یا سخت است؟ شما ببینید من مثال زدم. می گویند:روشن کردن این بح

همه "و او هم می گوید:  "همه مال من است."گوید: % است؟ این می۱00اولین سوال این است دعوای آن ها چیست؟ دعوا " دارند. 

% ۵0آقا  "پس راه حل سخت می شود و در واقع اصالً قابل حل نیست، درست شدنی نیست. اما حاال اگر این می گوید:    "؟مال من است

توان انجام داد. این را یک طوری می  برای این یک کاری می "آن مال من است. خیر همه"و دیگری می گوید:  ."آن مال من است

% آن بگذر و بگذار یک مقدار هم به او بدهیم تا دل او هم خوش ۲۵آقا شما بیا مثالً از "شود با هم جوش داد. این را می توان گفت: 

 این مثال است." باشد. 
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حاال ببینید ما اگر اول این را نفهمیم، متوجه نشویم که اصل دعوای سقیفه با غدیر بر سر کدام نقطه است که از آن استنتاج کنیم که 

چیز نسبی است؟ یا  قابلیت حل و فصل کردن دارد یا نه؟ اگر این جا را حل نکنیم هیچ چیزی  % است یا یک۱00آیا دعوا یک چیز 

نخواهیم فهمید. هیچ وقت این مساله اعتقاد به غدیر ما کامل نخواهد شد. چرا که ما غدیر را داریم اما یک کسی ادعای مالکیت بر آن 

 " ر پیغمبر، جای پیغمبر، خالفت پیغمبر و امامت بعد پیغمبر مال من است.منب"کند. غدیر می گوید: کند که غدیر ادعا میچیزی می

%، ۳0%، ۲0% است یک طور می شود و اگر دعوای ۱00اگر دعوای آن دعوای  "مال من است"این " مال من است. "گوید: سقیفه می

ش دارد آدم دست و پا بزند که این دعوا را یک % است یک طور دیگری باید به آن نگاه کرد. اتفاقًا خیلی هم ارز۷0یا    ۶0%،  ۵0%،  ۴0%

 "این خانه مال من است!"% است نامردی است که کسی بخواهد آن را حل کند. یعنی وقتی این می گوید:  ۱00طوری حل کند. اما اگر  

 یا این دروغ می گوید، یا آن دروغ می گوید. " مال من است! "و او هم می گوید: 

دانید یعنی چه؟ یعنی آن آدم هم یک نسبتی از حرف را قبول ی سر یک نسبت از یک چیزی دعوا دارد میکند. یک کسببینید فرق می

دارد این هم یک نسبتی را قبول دارد، پس قابل جوش دادن است. می شود به این بگویی تو بیا از این میزان بگذر تو هم از این میزان 

همه این خانه مال من " :اگر این گفت: همه این خانه مال من است و دیگری گفت بگذر و رفیق شوید و تمام شود برود پی کارش.اما

این جا هیچ چیز باقی نمی ماند، جز این که یکی از این دو فقط راست می گوید. ما باید این تکلیف را تمام کنیم که اگر این  " است.

کی ظلم کردید. این بزرگترین ظلم است. چرا؟ چون در راست می گوید دیگری را بیرون پرت کنیم. اگر شما نصفش کنید در حق ی

چنین موردی هیچکدام اینها قبول ندارد که آن آدم هم یک سهمی دارد. باید کشف کنید کدام راست می گویند. باید اسناد و مدارک 

کن ببین آخر به کجا می بیاوری که چه کسی درست می گوید که این مال من است. برو اسناد و مدارک و شواهد و اهل محل را جمع  

رسی. همان را قضاوت کن. دربست بده به کسی که حق واقعیش است. چرا نصف حق این را می خوری و به این می دهی؟ اتفاقا این 

این  "ما از هیچی جیبمان پر پول شد. یک ادعایی وسط انداختیم و بد هم نشد و گرفت."خیلی هم خوشحال می شود و می گوید: 

سقیفه است. من در دعواهای اجتماعی که شاید شما هم دیده باشید، مواردی را دیده ام که طرف هیچ ربطی به این ملک عین ماجرای  

 % ۳0بیچاره  "را به او می دهند و می رود. مردم همه می گویند:    %۳0و ماشین ندارد. می آید و با ادعایی وارد گود می شود. آخرش هم  

، %۳0را می خواست. یعنی از روزی که دعوا را راه انداخت می خواست همان  %۳0الی که او همین درح "را دیگری برد. %۷0را برد. 

 را درآورد و در جیب خودش گذاشت. %۳0پول مفت گیرش بیاید. کاری نکرده و زحمتی نکشیده. از جیب این بیچاره 

 است. %۱00مسئله ما و غدیر با سقیفه، یک دعوای 

یک چیز نسبی نیست که بخواهی به گونه ای حلش کنی. مسئله این است که بعد پیامبر باید خدا تعیین کند یا مردم؟ اگر این مسئله  

اگر خدا تعیین کرده درست است، پس گوش سقیفه را بگیر و حل نشود شما هزار تا فرع هم روی این بچینی دعوا به جایی نمی رسد. 

و حق حرف زدن نداری باید خدا تعیین کند. یعنی تو هر مدلی از مردم تعیین کردن را بگویی باطل است و در جهنم بینداز. اصال ت

اصال جای حرف وجود ندارد. نخیر! اگر باید مردم تعیین می کردند! درست است، غدیر را کنار باید بگذاریم. می گوییم تعیین کردن 

حاال هم خدا تعیین کند درست است و هم مردم. یعنی دو تا تناقض را اول جمع خدا درست نبوده بگذاریمش کنار. تمامش کن! اما 

می کنی بعد به زور می گویی تمامش کن و با هم رفیق شوید. این نشد. تناقض، آری و نه را نمی شود جمع کرد! همیشه در منطق  

 " ست که  که در تناقض یکی نفی دیگری است.یک تضاد داریم و یک تناقض. تضاد و تناقض فرقش این ا"چه می گویند؟ می گویند: 

یک طرف آری است و یک طرف نه. اگر این باشد، آن نباید باشد. همیشه ادعایی که آری و نه در آن هست یعنی تناقض. اگر تعیین 

معنا ندارد که جا پایی برای سقیفه وجود داشته کردن خدا درست نیست، سقیفه درست است. اگر تعیین کردن خدا درست است، 

می شود. ما دعوا بر سر این نداریم که منسب  %۱00باشد، نمی شود. باید آن را دور بیندازی و طبعا معنایش این است که اختالف 



 
 ۹۸غدیر  -۱۵4کارگاه آموزشی شماره 

 ( ۲)قسمت   جلسه دوم -  تقابل اعتقادی سقیفه با غدیر

ن کرده نشد، مردم تعیین می امامت برای این است که امور مردم اداره شود. حاال اگر خدا تعیین کرد که چه بهتر. اگر آن که خدا تعیی

 کنند، چه فرقی می کند؟! حاال اگر خوبه نشد، یک ذره خوب تر شد. 

این نگاهی است که اصال تشخیص نمی دهد که نسبت بین سقیفه و غدیر، نسبت تناقض و آری و خیر است! این حرف اصال جور در 

آن شاعر می گوید:   "ود که امور مردم را بگردانند. چه فرقی می کند.منظور از امامت این ب"نمی آید. اصل مبنا غلط است که می گویی:  

اصل برای ما مهم نیست خدا تعیین کند یا نکند. کاری به خدا نداریم . "یعنی می گوید: " که خواه از نسل علی خواه از نسل عمر. "

 "خدا نمازش را بگیرد بس است. 

بکر را باالی منبر می بریم، نه، ابوبکر داشت می مرد یک کاغذ می نویسد که عمر مردم اگر حوصله داشتند تعیین کنند نشد بزور ابو

 خلیفه من است، شورای شما چی شد، شما خودت گفتی شورا، پس کو؟ عمر که با شورا سر کار نیامد؟!

عوا ایراد دارد، اما! ما از مهم نیست امور مردم را باید یک جوری بگردانند حاال اینجوری شد، شد که شد! اگر نگاهت این است اصل د

آقا تو هر وقت اول کار این دعوا را حل کردی، بقیه حرف ها هم روی آن، حل نکردی "گوییم:  راه نرسیده همان اول کار می ایستیم می

مثقال ما که چی؟ یک خلیفه را باید خدا تعیین کند این قابل تخفیف نیست، یک " ما همین جا ایستادیم تکان نمی خوریم از این جا.

گذریم با از این پایین نمی آییم یک کلمه باال پایین کردنی نیست محور این راه را هر وقت کسی پیدا کرد بیاید با بقیه یک جوری می

با ما ضد هست مقابلیم،   %۱00او رفیق می شویم. اما اگر این جا گیر دارد ما با تناقض گیریم ما با یک آدمی که به ما نه مطلق می گوید  

قابل حل نیست! آقا راه تو جمع کن برو تو به ضدیت خودت، دکان و دستگاه خودت را باز کن، بگذار تا یک لقمه ما هم کار خودمان را 

بکنیم این بهتر از این است که به زور بیاییم چسب بزنیم و ارتباط دهیم و رفیق کنیم، یعنی می فهمیم نمیشه ها! به زور می خواهیم 

 دیگر متصل کنیم.این ها را به هم

 نتیجه مطلب چهارم:

 است.  %۱00تقابل سقیفه با غدیر نسبی نیست  .1

 تناقض تقابل درحد آری و نه هست.  .2

خوانند؟ آن ها هم حج می روند آنها هم زکات می دهند آنها هم جهاد دارند، است، پس چرا آن ها هم نماز می %۱00نکته: اگر تقابل 

و یک چیزهایی با هم یکی هستیم با هم رفیق هستیم تو یک چیزهایی با هم رفیق نیستیم، سوال گیرند، نسبی هست دیگر تروزه می

 است دیگر سوال بدی هم نیست؟ 

 پاسخ مطلب این است:

 تمام این هایی که شما گفتید زکات و نماز، فروع دین است بر آن اصلی که تو اعتقادت باید باشد که این نماز از کجا باید بیاید از طریق

کدام امام باید نشان داده شود آن امامی که خدا تعیین کرده یا آن امامی که مردم تعیین می کنند زکات همین طور حج همین طور، 

تمام فروع و همه مسائل اجتماعی و فردی انسان ها. پس اگر آن جا گیر است تمام این فروعی که بر آن بار می شود از نظر ما ظاهرش 

خوانم آن هم نماز می خواند شکل نماز شبیه به هم هست از نظر ما نماز او نماز نیست! روزه او روزه نماز می مشترک است اگر من هم

نیست! اعتقاد ما است یعنی پیش خداوند آن نماز و روزه و زکات و حج و جهادی که از امام منصوب من اهلل در نیامده باشد، پیش خدا 

خوانم او نماز نمی خواند شما می بینید می خواند اما اگر ذره بین خدا بیاید نگاه کند و روی پشیزی ارزش ندارد پس اگر من نماز می 

آن ها بگیرد می بینید که اصال نمازی نیست! فقط ما داریم نماز می خوانیم این اعتقادات و روایات ما است؛ خیال نکنید دارم روی 

 االن وقت بیانش نیست.تعصب حرف می زنم تک تک این ها را روایات وحدیث دارد 



 
 ۹۸غدیر  -۱۵4کارگاه آموزشی شماره 

 ( ۲)قسمت   جلسه دوم -  تقابل اعتقادی سقیفه با غدیر

 رود اگر او حج انجام می دهد روایت قشنگی االن یادم افتاد.اگر او جهاد می

ابینا بود، در مراسم حج همراه آن حضرت شرکت کرد، سر و صدا و گریه بسیار ن، علیه السالماز شاگردان امام محمد باقر یکی  

 .چه حاجی زیاد است وگریه مردم عظیم می باشد "؟ مَا أَکْثَرَ اَلْحَجِیجَ وَ أَعْظَمَ اَلضَّجِیجَ  "شنید،گفت: 

 گریه کننده بسیار است اما حاجی اندک است.بلکه "  ! اَلْحَجِیجَبَلْ مَا أَکْثَرَ اَلضَّجِیجَ وَ أَقَلَّ  " :فرموند علیه السالمامام باقر 

 سپس فرمود: آیا دوست داری، به درستی گفته ام اگاه گردی و به طور روشن بینی که حاجی،کم است؟

دستش را بر چشمان ابو بصیر کشید و دعاهایی خواندند و او بینا شد، امام باقر به او فرموند: ای ابو بصیر به  علیه السالمانگاه امام باقر 

 حاجی ها نگاه کن.

 .ابوبصیر می گوید: نگاه کردم اکثر مردم به صورت میمون وخوک هستند و مومن در میان آنها ستاره درخشنده در میان تاریکی است

عرض کرد: ای موالی من ! آری چقدر حاجی اندک است و گریه کننده زیاد  علیه السالماین منظره، به امام باقر  ابو بصیر بعد از دیدن

 دعاهای خواند و نابینایی ابو بصیر به حال خود باز گشت. علیه السالماست، سپس امام باقر 

مروز می گوییم فیلتر بکن!  حضرت فرمودند: بیا از این عین روایت است این عین ذره بین است! اصال ذره بین واقعی هست، که ما ا 

 این فیلتر نگاه کن تا بفهمی چه خبره. 

پس از نگاه اعمالی که انجام می دهند، شکل آن و شکل اعمال من و توست اما در واقعیت اصال وجود ندارد، درست مثل نوشتن شیر 

آنها هم نماز می "با هم فرق دارند! نمازی نیست، که تو می گویی:  خوراکی و شیر جنگل که هر دو ظاهر یکسانی دارند اما در حقیقت

پیش خدا هیچ چیزی در پرونده اعمال آن آدم به " روزه می گیرد!"روزه ای نمی گیرد تو می گویی:  "خوانند، من هم نماز می خوانم!

 عنوان روزه نوشته نمی شود، به عنوان حج نوشته نمی شود، به عنوان جهاد نوشته نمی شود! 

 شاید این سوال مطرح بشود که حاال اگر این طوری هست. چرا انجام می دهد؟ 

زش هم بینداز کنار! تو در جای اصلی، او در جای مهم حرف خدا او چرا نماز می خواند؟ وقتی آن کسی که خدا گفته کنار گذاشت! نما

 رو گذاشت زیر پاش، حاال سر نماز چسبیده به حرف خدا؟ سر روزه چسبیده به حرف خدا؟ سر زکات چسبیده به حرف خدا؟ 

 حاال مردم می کنند، اون باال دستی شان چرا نگفت نکنید؟ 

 پاسخ این است:

ستفاده داشت، در سایه همان نماز این همه کاله سر مردم گذاشتند. حق را با باطل خود مخلوط کردند چون این اعمال ظاهری خیلی ا

تا به خواست خود برسند و در سایه همان حج که خودش از همه جلوتر می شد امیر الحاج و ملت را آورد حج کلی تو دل مردم خودش 

همان جهادش چقدر برای این ها نان داشت؟ همان زکاتش کلی نان داشت را جا می کرد تا اون غلط اولی را بکند تو حلق مردم! 

برایشان، از آن نان هم نمی خواستند بگذرند! بخاطر آن داده ولی پیش خدا زکاتی وجود نداره، جهادی وجود نداره، آن درسته است  

ن سوالی که احیانا ممکنه درباره این مسئله پیش خدا که از طریق درست و آن طوری که خدا می خواهد انجام بشود این هم درباره ای

 به ذهن کسی خطور بکند.
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 مطلب پنجم: تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

ما هر قدر که این جا بحث کنیم و سر نخ های مطلب را بگوییم، چون تعداد جلسات ما محدود است و شاید حداکثر ده یا دوازده جلسه 

لی را نمی توان در این چند جلسه تمام کرد. نکته این است بنای ما همیشه در بحث هایی که در شود، دعوای به این عریض و طوی

غدیرستان داریم بر این است که با توجه به فرصت و اینکه مخاطبین ما هم فرهیخته اند، یعنی برای خودشان آدمی هستند که می 

همه حرف ها را من بگویم، یا کس دیگری همه اش را دو دستی بگذارد  توانند به دنبال مطلب بروند و بقیه اش را بگیرند. بنا نیست

توی دست شما بلکه ما یک سر نخ هایی می دهیم که وقتی این سر نخ ها داده شد، راحت می توانید بروید دنبال مطلب و خودتان 

 بقیه مطلب را پیدا کنید و اصال شیرینی اش هم به همین هست! 

رزشی ندارد اما اگر خود فرد به دنبال یک لقمه نان برود حتی اگر نان خالی و خشک هم باشد وقتی در خوردن لقمه آماده همچین ا

دهانش می گذارد، کیف می کند! حاال ما سعی می کنیم آن کلیات و آن فضایی که باید توی بحث حاکم باشد و یک جزئیاتی که احیانا 

ین جلسات می گوییم. بقیه را وقتی آقایان خودشان می روند دنبال مسئله بر اساس اگر نباشد، کسی ممکن است به اشتباه بیفتد را در ا

 این کلیات راحت و روی روال و قاعده دسترسی پیدا و مطالعه می کنند. 

را شنیده بود و سابقه نداشت. خیلی برایش جالب آمده بود  علیهم السالمخاطرم هست یک جوانی بود خیلی از مطاعن دشمنان اهل بیت 

که یعنی این ها واقعا در حدی بودند که مطاعن شان جمع آوری شده؟ خالصه ما گفتیم که برای اینکه شما خیالت راحت باشد که 

، راجع به شاگردان شان  مطاعن اینها در چه حدی است، من یک نمونه کوچک به شما می گویم و این هم راجع به خود آنها نیست

 هست، شما از اینجا حساب بیاید دستت! 

توی بصره حاکم بود. این آدم همان دستیارهای دست اول عمر است که  عمر بن خطاب ملعون که از طرف مغیره بن شعبه ماجرای 

چشم همه بطوری که چهار شاهد با افتخارا گذاشته اند آن جا و خیلی به او مایل بوده که بصره را داده دستش! این آدم علنا جلوی 

چشم شان کار خالف شان را که شاید میلیون تا یکی می شود. مثال زنا را چهار شاهد با چشم شان ببینند! برای مغیره بن شعبه افتاده 

یلی در و قرار شد سنگسارش کنند و عمر بن خطاب با شالق زدن شاهد ها از سنگسار نجاتش داد؛ حاال من اصل قصه را نگفتم، خ

کند، به قدری قصه باز و کثیف است که آدم وقتی  بسته گفتم. گفتم آدرس فالن جا هست، برو بخوان اصالً از خواندنش آدم شرم می

خواهد همین   ها نمی  کار رفت این داستان را خواند، گفت اصالً دیگر مطاعن و این  شود. این بنده خدا، جوان تازه  خواند شرمش می  می

هایی نجات پیدا کردیم.   ساخت. واقعاً فهمیدم که وقتی با غدیر هستیم از چه کثافتی نجات پیدا کرده ایم، از چه زنازاده  یکی کار من را

 است.  از کجا به کجا، از کجا ما را می بردند به کجا و این اتفاق نیفتاده

ها و دار  های خلیفه کاری ایشان از کثافته چه که خود دشمنان غدیر در کتاب های خودشان، جالب این جاست که آن در از کتاب

 االغانیما هست. خودشان غوغاست. شما ببینید در الغدیر یا در  بحاراالنوارها برابر آن چیزی است که در  اند صد شان نوشته و دسته

ای را  ن خلیفه چه ترانههای خلفای مسلمان را جمع کرده است؛ که فال ها. این آقا ترانه چند جلد است؟ اغانی یعنی چه؟ یعنی ترانه

کند. این کتاب را بروید بخوانید، ببینید چه  بود بیا جلوی من ساز بزن و بخوان. اسم کتاب رویش است یعنی آدم حیا می دستور داده

شود. این کتاب از اول تا آخرش چرت و پرت است ولی جزء مستندات اهل سنت  است که اصالً آدم شرمش می هایی نوشته داستان

 هایی که وارث سقیفه بوده  اند که این های دیگری که خودشان قشنگ باز کرده را نگاه بکنید، کتابالغارات  شود. کتاب حساب می

 ها نمی ها جلوی مسیحی های آن است؛ یعنی ما هم از خجالت کار اند که بوی تعفنش کل اسالم را گرفته اند چه گندی باال آورده

گویند: شما مسلمان هستید و این هم خلیفه شما. حاال ما چه قدر  ها به حساب همه می نویسند، می نتوانیم سر بلند کنیم. چون آ

 توانند بپذیرند.  ها!  اما دشمنان که این حرف را به این زودی نمی آید از این ها نداریم ما بدمان می باید ثابت کنیم که ما کاری با این
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اید یقیناً   بینید و دیده  ها بشوید یک چیزهایی را می  کاری  شد خودتان وارد ریزه  کلیات گفتهها این بود که وقتی    منظورم از این حرف

 ها را مطالعه کنید بس است.  ها بچینیم، همان اربعه عقلی و این که زیاد نیاز به این ندارد که ما ادّله

 مطلب ششم: چه کسی این تقابل بین سقیفه و غدیر را آغاز کرد؟

ایم بعداً غدیر را، این تقابل و اختالف از طرف سقیفه شروع  سقیفه با غدیر، همان طور که ما در این اسم اول سقیفه را گذاشتهتقابل 

 های اصلی بحث است.  است نه از طرف غدیر. این خیلی مهم است. از پایه شده

ی که نباید بنشیند آمد و نشست، چه کسی کاسه بود سر جایش و آن دیگری جای باید از اول دعوا نشان بدهیم که چه کسی نشسته

رود و تمام اموالش هم در جیبش است.  کوزه را به هم ریخت! چند لحظه پیش مثال هم زدم، مثل یک آدمی که در خیابان  راه می

  دو نفر دعوا نمیکنند، واهلل باهلل گویند: دو نفر دارند دعوا می شود، مردم می کند و سپس دعوا می یک آدمی  دست در جیب او می

کند. این  کند، دعوا نمی رفت یکی آمد همه چیز را ریخت به هم. حاال آن بنده خدا دارد از خودش دفاع می کنند یک نفر داشت می

خیلی مهم است که ما اول کار تعیین کنیم، کسی که آمد همه چیز را ریخت به هم چه گروهی بود؟ کسی که روال طبیعی را به هم 

 بود؟  زد چه کسی

ال یجْتَمِعُ النُُّبُوَهُ وَالْمُلْکَ فِی اَهْلِ بَیتٍ  است:»  فرموده صلی اهلل علیه و آله و سلمپیغمبر "اینان روز اول هم نامردی کردند، آمدند گفتند: 

درباره فدک .( ۴8۱، ص۱۳۷۶)سلطان الواعظین شیرازی، شبهای پیشاور، دارالکتب االسالمیه، سی و هفتم، " شد.  « خالفت و نبوت در ما جمع نمیواحِدٍ

است. باید تاوان این را هم پس بدهد. اصالً حق  است، اضافه بوده بوده سالم اهلل علیهاگفتند: که چند وقتی هم که دست حضرت زهرا 

 نداشته.

 اند:   رمودهف صلی اهلل علیه و آله و سلمپیامبر  

 " نَحنُ مَعَاشِرَ األنبِیَاءِ لَا نُوَرِّثُ  "

 "گذاریم. ما جماعت انبیاء ارث نمی"

و نیز کتاب تاریخ   8۶نیز به این مطلب اعتراف دارند که این حدیث را جز ابوبکر شخص دیگری نقل نکرده مثل جالل الدین سیوطی در تاریخ الخلفا ص     )و البته بزرگان اهل سنت

 ۱8۱ص  ۱80ص  ۲المحصول فی علم االصول ج  ۵9و ص  ۵8ص  ۲شرح المختصر ج  ۱۴09ح  ۶0۴ص  ۵ج   کنزل العمال ۱9الصواعق المحرقه ص  ۳۱۱ص  ۳0ج   دمشق

 (۲۷8ص  ۵ج   و شرح المقاصد  المقصد الرابع ۳۵۵ص  8شرح المواقف ج 

هم برای این نبود سالم اهلل علیها است؟ و تمام دفاع حضرت زهرا  است، برای چه برداشته نبودهسالم اهلل علیها فدک اصالً مال حضرت زهرا  

 سالم اهلل علیها بزنند و حضرت زهرا  سالم اهلل علیهاخواستند به پیشانی حضرت زهرا  که فدک را بگیرد، برای این بود که مُهر غاصبیّت را می

شان نزد رهایشان نکرد. گفتند: شما این قدر زرنگ باشید که هم دزدی کنید هم دزدی را به اسم من بنویسید! این شدنی   تا به پیشانی

 گذارم چنین کاری بکنید.  نیست نمی

 " فَدک ما أصنَعُ بِفدکٍ و غَیرِ"

 ۴۵ ٴالبالغة، نامهنهج

، این دیگر نمی شود. یک  است برای چه برداشته فدک را ببرید اما این که طلب کار هم باشی، این که بگویی فدک اصالً مال او نبوده 

بفهمانیم که چه کسی همه شیعه باید خیلی حواسش جمع باشد که ما وقتی با سقیفه رو به رو هستیم از همان اول باید به طرفمان 

بلد نبودند جانشین تعیین کنند، خدا بلد نبود؟ که شما دلسوزان   صلی اهلل علیه و آله و سلمگویی پیغمبر ما  چیز را به هم ریخت؟ شما می
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نید؟! آقا ز ها چیست که می جانشین تعیین کنید؟ این حرفصلی اهلل علیه و آله و سلم تشریف آوردید خواستید برای خدا و پیغمبر 

 « ابوبکر و عمر کیلویی چند بودند که بیایند وسط حرف بزنند؟ وَ ما هُما!؟فرمایند: » امیرالمؤمنین می

چه کسی به شما گفته بیایید وسط؟ اسالم روال خود را می رفت همه چیز برطبق قاعده خود بود، پیامبر ما مانند همه پیامبران الهی 

است، الاقل اگر سابقه نداشت حرفی برای گفتن بود هر پیامبری برای خود جانشین دارد دیگر از این بهتر؟حال که رسید به پیامبر ما، 

هم در غدیر خم )که خودشان هم  صلی اهلل علیه وآله وسلمتعیین نکردند همچین چیزی می شود؟ طبق قاعده پیامبر  پیامبر ما جانشین

 درکتاب هایشان نقل کرده اند چقدرآدم باید پا روی حقیقت بگذارد؟!( جانشین خود را تعیین کردند.

مدل خالفت ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و...را شما بروید از کتب خود سنی ها مطالعه کنید، شما بفرمایید بگویید بنابر کتب خودتان 

و آن گونه که خودتان نوشته اید این ابوبکر شما چه گونه رفت باال نشست؟! خودتان تعریف کنید که چه بزن بزنی و چه بکش بکشی 

را بلند کرد علیه السالم حضرت علی  صلی اهلل علیه وآله سلمر دهان ها زدند این را بگذارید کنار اینکه حضرت رسول اهلل و چه خفه کن و د

دیگر خجالت هم خوب چیزی هست که ما اول دعوا بیاییم بدهکار هم بشویم که سقیفه حق  ( مَوْالهُ عَلِى ٌّ فَهذا ،مَنْ كُنْتُ مَوْالهُ)

است غدیر اضافه هست غدیر باید یک طوری خودش را نجات دهد غدیر باید از خودش دفاع کند چه حرفی هست؟ غدیر طبق قاعده 

هم تا از دنیا رفتند باید انجام می شد یک  هلل علیه وآلهصلوات اداشت انجام می شد طبق کتاب های خودتان انجام شده بود پیامبر اکرم 

دفعه در یک جایی چند تا اراذل و اوباش و دزد و بزن و بکش و چماق به دست را جمع کردید و ریختید در خانه را آتش زدید. حضرت 

را به پا کردید همان شکلی که خودتان انجام را زدید کشتید و خون به پا کردید بر سر وکله مردم زدید و این بساط  سالم اهلل علیهازهرا 

 دادید داد می زند که چه روالی عادی بود و چه کسی آمد این بساط را برهم ریخت؟!

پس صحبت بعدی ما در این باب عبارت از این شد؛ که من در این باب یک جمالتی را از روایات انتخاب کردم که برای شما بخوانم  

ه این معناست که سقیفه به غدیر حمله کرده است نه اینکه غدیر به سقیفه، حاال ما می گوییم سقیفه یعنی که تقابل سقیفه با غدیر ب

غاصبین خالفت روی کلمه سقیفه حساس نباشید یعنی این طور نیست که یک بساطی به نام سقیفه بود و مشغول تعیین خلیفه بودند 

بریزید دور این چه غلطی هست؟« نه؛ اینگونه نبود غدیر بر کرسی نشسته بود   یکدفعه غدیر از راه رسید وگفت: »این چه بساطی هست

همه چیز تمیز داشت پیش می رفت یکدفعه یک عده به نام سقیفه پیدا شدند این ها ریختند بهم،پس سقیفه دعوا را راه انداخت،  

نداخت چه فایده ای دارد؟ فایده اش این است که از سقیفه به غدیر حمله کرد و او بود که این همه حرف و حدیث را شروع کرد و راه ا

صفرکیلومتر ما اصال نیازی نداریم که بدانیم سقیفه چه گفت و چه کرد. غدیر برحق است، شما اگر بدانید که این ملک و خانه و این 

رده در قانون خالف کاری کرد و ماشین برای این آقا است )از قبل اطالع دارید( حال اگر یک کسی آمد زد بر سر وکله این، خدایی نک

از دست او درآورد دنیا بچرخد می گویید بنده پا در این خانه نمی گذارم چرا که غصبی است. من می دانم که به زور از او گرفتی ولو 

 اینکه سند شش دانگ هم به این آقا بدهند. شما که می دانید دیگر خیالت راحت هست. 

آقای عزیز نیاز ندارد شما راجع به سقیفه مطالعه کنید نمی خواهد بدانید سقیفه چه کرده وچه  ما درباره غدیر این جوری هستیم 

نکرده است اوال خیالتان راحت باشد غدیر حق است غدیر راه درست هست اصال گور بابای سقیفه، سقیفه بوده یا نبوده؟ چه کار کنیم 

مطالعه کنیم؟! به درک که هیتلر آمده و اینهمه غلط کرده است و بعد هم مرده و که بوده به ما چه که ما بنشینیم تمام تاریخ هیتلر را 

رفته است. وقت ما بیشتر از این ها ارزش دارد که بنشینیم غلط های هیتلر را بشماریم این هم یکی مثل آن، آمده اسالم را بهم ریخته. 

ر ما جلو نمی رویم. غدیر حق است. ما همین جا ایستاده ایم چیزی به ما باید جنایتش را بدانیم، برای دانستن حقانیت اصال از مرز غدی

نام سقیفه نمی شناسیم. سقیفه اصال کی هست؟ ما خبرنداریم یعنی برخوردمان باید اینگونه باشد بعد نوبت این است که حال که او 

ش را باز می کنیم بدهکار نیستیم طلب کاریم حمله کرده است ببینیم چه حقی داشت حمله کرده؟ برای چه و چه انگیزه ای؟ پرونده ا

ما همیشه این نقطه ضعف را داشتیم تا مقابل آن ها می رسیم مانند یک آدم عاجز منتظریم که ادله بچینیم ما ادله نیاز نداریم همه 
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ش دفاع کند ما در این مسئله چیز ابتدا مال ما هست یکی ریخته، حمله کرده، این ها را بهم ریخته است؛ او بیاید جواب بدهد و از خود

 راحت راحتیم. 

این نکته عرض بنده است که نتیجه این که ما اعتقاد داشته باشیم که شروع کننده این تقابل و دعوا سقیفه است این است که برای   

جر و بحث و... داشته اثبات حقیقت کافی است غدیر را بدانیم نمی خواهد اصال بگوییم دشمن چه کرد و تازه بیاییم نفی و اثبات و 

گیرد که تو چرا نرفتی من را می باشیم این بحث ها برای سروکله زدن با آن ها خوب است، اما لزومی ندارد. یعنی روز قیامت خدا یقه

بروی  ای که غدیر را به هم زد چی بود؟! بگو خدایا من وقت نداشتم. مثال اگر شما خدا را قبول داشته باشید بایدببینی این سقیفه 

ام. گویند؟ نه! خدایا خداشناسیم، توحید حق است. من این را قبول کردهگویند؟ باید ببینی ملحدها چه میها چه میببینی کمونیست

به من چه که در دنیا یک عده کمونیست هستند، یک عده ملحد هستند. یک عده دهری هستند، مادی هستند، ماتریالیست هستند، 

ام کافی است. راجع به والیت هم همین طور است. برای اینکه یک مقدار چیز را یاد بگیرم. خودت را قبول کرده  خواهم این همهمن نمی

ضد غدیرها را باطل کنید؟ زیدیه داریم،  خواهید همهخیالتان راحت باشد از این دریچه بیرون بروی، بابا یکی دو تا نیست. شما می

، یعنی در خود شیعه آن قدر باطل داریم به اسم شیعه فرق الشیعهنوشته ببینید.  نوبختیبی که فتحیه داریم، ... شما بروید همین کتا

ها را تمام  آن قصه  توانی همهشود. یعنی اگر عمر نوح بکنی نمیداند. بخواهی فرق آن ها را هم قاطی کنید غوغایی میکه خدا می

 پرونده کنیم و هی مطالعه کنیم. های دیگران رابکنی. دلیلی ندارد که بخواهیم گندکاری

معارف  خدا لعنت کند دشمنان اهل بیت که اولین جنایتی که در حق بشریت کردند این بود ما به جای این که بنشینیم سر چشمه  

چیزی.  شیرین اهل بیت، باید بنشینیم غدیر را ثابت کنیم. بعد بنشینیم جواب دشمنان را بدهیم. وقت ما را تلف کردند برای همچین

خطبه بخواند کیف کنی مطلب  سالم اهلل علیهها اصال جزء زندگی نیست. اصل این است که شما بنشینی امیرالمؤمنین در حالی که این

ایم که هی دعوا حل کنیم، ایم. برای این ساخته نشدهشناسیت باال برود. ما برای این ساخته شدهیاد بگیری خداشناسیت باال برود. امام

ن ها را بدهیم، هی نقض و ابرام بکنیم. اجازه بدهید در این باب من این حدیث را بخوانم. که وقتی یک چیزی از جایگاه جواب آ

شد. مثال مثل این آید. غدیر در جایگاه خودش بود. به خوبی داشت انجام میشود چه بالیی بر سر کل یک امت میاش خارج میواقعی

مردم شما از امروز به بعد "ین همه نماز و ...، یک روز صبح بعد از پیغمبر یک نفر از راه برسد بگوید: ماند که مردم زمان پیغمبر امی

بابا دست بردار. ما این همه با پیغمبر نماز  "هایتان را زمین بگذارید پاهایتان را رو به هوا بکنید.اگر خواستید نماز بخوانید دست

آورم. ببینید شما هم زیاد است. از این به بعد هر کس این طور نماز نخواند پدرش را در می ایم. این چه حرفی است؟! زور اوخوانده

بابا جان "گویید:  کنید؟ در تاریخ هم که نوشته باشند، تمام مخالفین هم آن شکلی نماز بخوانند، شما میچگونه با این قضیه برخورد می

غدیر عین همین است. یعنی یک چیز روشنی  "اید.داده. این چه بازی است شما درآوردهپیغمبر نماز را این طور خوانده و به همه یاد 

که خدا باید یکی را تعیین کند برگشت شد به اینکه مردم انتخاب کنند. ربط مردم و تعیین کردن خدا تناقض است. این شدنی نیست. 

أَخْطَأْتُمْ سُنََُّة  وَ"م. حدیث را بخوانم که سلمان صدا زد: شود. ما به همین راحتی هر چیزی را قبول کنیاین دو با هم جمع نمی

کردید و نکردید و ندانید چه کردید. در بحار هم هست کسی خواست آدرسش هست.   "أَهْلِهَا وَ مَْعدِنِهَا مِنْ أَخْرَجْتُمُوهَا حَتٌَّى نَبِیُِّكُمْ

مه کرد که منظورم از اینکه یک کاری را کردید یعنی چه. یک کاری دنبالش ترجمه کرد برای مردم، چون فارسی را که نفهمیدند. ترج

اش: گفت شما یک کاری را نکردید. چه کار خواستم بگویم؟ این تکهرا نکردید یعنی چه. و ندانید چه کاری کردید یعنی چه. چه می

تر؟ جانشین خودش را تعیین کرد، گفت این علی! دیگر از این قشنگپیغمبرتان حی و حاضر جلوی همه    َأخَْطأْتُمْ سُنَُّةَ نَبِیُِّكُمْنکردیم؟!  

شما صاف از حرف پیغمبر به یک راه دیگر رفتید. اصال انگار نه انگار پیغمبر حرفی زده. آن وقت 

تواند آنجا بنشیند. کسی نمی  خواهد. یک جایگاهی دارد. هرجای پیغمبر نشستن یک اهلی می  أَهْلِهَا وَ مَعْدِنِهَا مِنْ أَخْرَجْتُمُوهَا نتیجه:

شما برداشتی ابوبکر را گذاشتی آن جا؟! این شدنی است؟! یک کسی که هزار و یک جور سوال باید جواب بدهد. مردم خیلی با پیغمبر 
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همه چیز  کار داشتند. کسی که هیچ ربطی ندارد به چه جراتی این کار را کرده؟ یک کاری کردید که اصال با آن کاری که بنا بود بشود

را به هم ریختید. حاال ما مثال این چند کلمه را به عنوان مستند توانستیم چند دقیقه بخوانیم. اگر بخواهم مستندات این ها را بخوانم 

 شود. خیلی مفصل می

   كلمة سلمان بعد البیعة

تَبٌّاً :  -تُ ایعَا بَمَ عدَبَ - لتُد قُ: قَالَ؟ قَیئاًل شَُقتَم لَوَ -لمان یا سَ -کر بابَأَ بَایَعْتُلمان: أفسَ لِ لتُُقلیم بن قیس: فَسَ الَقَ

وَ  الف، ختِاالِرقة وَن الِفم مِکُبلَ قَ انَ ن کَمَأَصَبْتُمْ وَ أَخْطَأْتُمْ أَصَبْتُمْ سُنَّةَ ؟ سِکُمْ نُفلَکُمْ سَائِرَ اَلدَّهْرِ أَ وَ تَدْرُونَ مَا ذَا صَنَعْتُمْ بِأَ

 .َحتَّى أَخْرَجْتُمُوهَا مِنْ مَعْدِنِهَا وَ أَهْلِهَا نَبِیِّکُمْ أَخْطَأْتُمْ سُنَّةَ

 .لْیَُقلْ مَا بَدَا لَهُك دا لَا بَمَ لَشئت وافعَمَا وَ بَایَعْتَ فَُقلْ  صَاحِبُكَ أَمَّا إِذَا بَایَعَلمان، عمر: یا سَ الََقفَ

 إِنَّ عَلَیْكَ وَ عَلَى صَاحِبِكَ اَلَّذِی بَایَعْتُهُ مِثْلَ ذُنُوبِسلمان: فقلت: سمعت رسول اهلل صلی اهلل علیه و اله یقول: ) الَقَ

لَمْ یُِقرَّ اَللَّهُ عَیْنَیْكَ بِأَنْ  وَ  تأَ لَیْسَ قَدْ بَایَعَ ،  قُلْ مَا شِئْتَ: َقالَمیعا(. فجَ َو مِثْلَ عَذَابِهِمْ  اَلِْقیَامَةِ یَوْمِ أُمَّتِهِ إِلَىمیع جَ

 ؟  صَاحِبُكَ یَلِیَهَا

 ۱۶0سلیم بن قیس الهاللی صفحه 
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