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 بِسمِ اهللِ الرّحمنِ الرّحیم

حی وَ اَرواحُ  اَلحَمدُهللِ رَبِّ العالَمین وَ صَلّی اهلل عَلی مُحَمّد وَ آلهِ الطّاهِرین. سیّما اِمامِ زَمانِنا حُجهِ اهلل فِی االَرَضین رو

 مَن سِواه لِتُرابِ مَقدَمِهِ الِفداه

 

را تبریک می گویم و امیدوارم که در دنیا و آخرت بین ما و این خاندان  علیه السالم میالد حضرت ثامن الحججایام دهه کرامت و سالروز 

 جدایی نیفتد.

باید کتاب درسی باشد. البته رشته تخصصی  ،ام این کتاباما بحث ما در ارتباط با غدیر و کتاب الغدیر شناسی است. من کراراً گفته 

باشد و عالوه بر آن با یعنی کتاب شناس  که اینجا مطرح می شود، آشنا باشد.انی رجالی فریقین و کتبی باشد با استادی که با مب

فاضل در اختیار چنین  تا طلبه ۲۰تا  ۱۰یه آشنا باشد.لغت و علم حدیث و درا و رده بندی و میزان اعتبار و فن تفاسیر عامّه مؤلفین و

سال طول می کشد که یک دوره غدیر تدریس شود.  ۱۵کند. البته به نظر من  ۱استادی قرار بگیرد و شروع به تدریس غدیر از جلد 

 بحث غدیر استاد باشند.  س هر کدام رجل و شخصیتی شوند که در فن وآنگاه فارغ التحصیالن این کال

ولی واقعًا این  گذاشته «الغدیر»اسم کتاب را  ،و برای زنده نگه داشتن این واقعه و این جریان مهمامینی به احترام غدیر خم  عالمه

اص است. این غدیر نیست، این بحار است! این دریاست و این دریا غوکتاب غدیر است؟ غدیر یعنی چه؟ یک برکه که در آن آب جمع 

ا دارم و امیدوارم که یک روزی ببینم که دوره های غدیرشناسی و تدریس این تواند وارد شود. من این آرزو رنمی یمی خواهد و هرکس

مّه ای از جلد اول را گفتیم و امروز هم ذشته شکتاب در حوزه ها راه افتاده است. باالخره عمود فَقَری اعتقادات ماست. ما سال گ

 می شویم که در غدیر چه چیزی هست. های جلدهای دیگر ل می اندازیم. بعد وارد بیان بحثمختصر نگاهی به جلد او

عَظم »کتاب  ،این کتابی که دست من است
َ
بی اال لّصحیح ِمن سیرِه النَّ

َ
ید جعفر مرتضی محقق س ، نوشته عالمه«صلی الله علیه و آله و سلما

صلی اهلل علیه و آله و اکرم  هم به لبنان رفتند و موفق بودند. )شرح حال پیامبر بعد در قم مقدس زندگی می کردند و هالبنانی است که سال

سپس گرفتار مرض سرطان شد  (جلد است. ۵۰ علیه السالممنین ام دست من است. شرح حال امیرالمؤ ۳۱جلد است که جلد  ۳۵در  سلم

. با وجود اینکه ایشان شیمی ، موفقش بداردارد قدمی برمی المعلیه السمنین هد. خدایا هرکس که برای امیرالمؤکه خداوند به او عافیت د

ده، دوازده متری  فعه به دیدنشان رفتم و با فاصلهدرمانی می شد و ممنوع المالقات بود و نمی توانست با هرکسی دیدار کند، یکی دو د

علیه جلد راجع به امام حسین  ۲۴وضعیت  با هم صحبت کردیم. ایشان در حالیکه خوابیده بود، مشغول نوشتن کتاب بود و در همان

 نوشت. االن هم باالخره نیاز به دعا دارد. السالم

 کنند. ولی خود ایشان هم اشاره می هم گزارش و هم شبهاتی که نواصب مطرح می  مستوفیایی از غدیر آورده.بحث تقریباً ۳۱در جلد  

 خالصه جلد اول است. ،عالمه امینی است. یعنی بحثی که ایشان آوردندها خالصه ای از کتاب شریف غدیر کنند که این بحث

 غدیر عرض کنم.  یکی دو نکته در ارتباط با خطبه قبل از وارد شدن به این بحث 

کنند که مشکل سندی دارد و  اما بعضی ها شبهه می لبته قبل از احتجاج هم آورده شده. ااست «احتجاج»از کتاب  معروف غدیر خطبه

ردن دواعی بوده بر مخفی ک ،گویم داعی در جاهای دیگر نیست. این طرز تفکر و این طرز شبهه از یک شیعه جای تعجب دارد. نمیچرا 

»َسَأَل   ضر.. ابن تیمیه اشکال می کند به ماجرای معروف فرود آمدن سنگ از آسمان بر سر حارث ابن ناصل جریان غدیر که عمود بوده
غدیر و آمدنش از جانب توست، سنگی از آسمان بیاید و کار من را یکسره کند. این از  که گفت: خدایا اگر قصه واِقٍع«ساِئٌل ِبَعذاٍب 
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مدرک هم داریم  ۳۰برای این ماجرا . بر سرش خورد و نقش بر زمینش کرد دعاهای مستجاب بود که هنوز به مرکبش نرسیده، سنگ

 هفت هشت تا اشکال آبکی که یکی این است:  کند. اشکال می ا یستحقسنت است. ابن تیمیه علیهمکه همه از اهل 

 کنند. ابرهه را همه نقل می را در کتاب ها نیامده؟ مثال قصهچ ،اگر چنین ماجرایی اتفاق افتاده بود :اشکال اول

مقدمات و عالمات  خوردن. قصه ابرهه ازو ابرهه و جریان سنگ بر سر ا : فرق است بین قصهفرماید امینی در جواب می جواب: عالمه

است و  علیه السالممنین ، مرتبط با والیت امیرالمؤبن نضر. اما قضیه فرود سنگ بر سر حارث نبوت بود و داعی بر اظهارش زیاد بود

 . این چه قیاسی است که می کنیم؟ ی کنند و صورت مسئله را پاک کنندقضیه را مخف دستهایی در کار بود که عمداً

 صفحه ایی چطور در جاهای دیگر نیست؟ ۲۵، ۲۴ د که جریان احتجاج طبرسی و خطبهاو اشکال می کن :اشکال دوم

اگر کتاب بود من عبارت طبرسی را  حتجاج هم که آمده مرسل نیست. حرف صاحب احتجاج را ببینید.و اینجا در ا  هست.اوالً جواب:

بلکه او  .معنایش این نیست که روایات سند ندارد ،سند را حذف کردم. این که کتاب سند ندارد گوید: من نشان می دادم. ایشان می

ب های سیره و گوید این روایاتی که من آورده ام یا اجماعی است یا موافق است با عقل یا در کتاچرا حذف کرده؟ می حذف کرده است.

 تاریخ مشهور است. پس به سه علت آقای طبرسی سند را حذف کرده:

 ( در کتاب ها مشهور است. ۳( مطابق با عقل            ۲مورد اجماع است     ( ۱

 کار هرکس نیست!  هرکس نیست! احتجاج را هم بشناس، بحار را بشناس، بحارشناسی کار

»إما لوجود چرا؟  »ال نأتی بإسناده«سند بیشتر روایات را نمی آوریم  »ال نأتی فی أکثر ما نورده من األخبار« در مقدمه طبرسی می گوید: 

چیزی که سندش را حذف کردیم،  اإلجماع علیه أو موافقته لما دلت العقول إلیه أو الشتهاره فی السیر و الکتب بین المخالف و المؤالف« 

»إال ما أوردته را با سند می آورم. علیه الّصالة و الّسالم فق و مخالف شهرت دارد. بعد می گوید: من روایات تفسیر امام حسن عسکری بین موا

روایات و تفسیر امام حسن  »فإنه لیس فی االشتهار علی حد ما سواه«چرا اینجا سند می آورید؟  عن أبی محمد الحسن العسکری«

هرچند   »و إن کان مشتمال« در شهرت به پای آن روایات نمی رسد. لذا من سندش را می آورم. بعد می گوید: علیه الّصالة والّسالمعسکری 

 .»فی أول جزء من ذلک«گاهی می توانیم بگوییم با آنها برابری می کند. اما باالخره من اینجا سندش را آورده ام 

 ته یا مشکل داشته که نیاورده، نه! به یکی از این سه جهت،نه این که نداش ،اگر آقای طبرسی سند حدیث و خطبه غدیر را نیاوردهپس  

 . است نیاورده

فرض کنید که اصاًل در کتاب ها این تفسیر نیست. آیا این دلیل بر نبود هست؟ نه! دلیل بر نبود نیست. هیأت حاکمه و طرفداران هیأت 

را از جامعه حذف کنند. در فرعیاتش هم برنمی تابیدند. آقای رازی که سنی هست و علیه السالم ه بنا داشتند آثار امیرالمؤمنین حاکم

گوید دست کمی از ابن تیمیه ندارد. شافعی و متعصب، خواهش می کنم نگویید ایشان شیعه هستند. کسی حرفهای او را نگاه کند، می 

عالم شیعه آل محمد بشوند. »اللهم صل علی محّمد وآل محّمد وعجل فرجهم« ولی نمی شود در برابر واقعیات  البته بدمان نمی آید همه

 تعبیر ناصبی می کند. «مرآت العقول» و هم در  «بحار»چشم پوشید. ایشان شیعه نیستند. خدا عالمه مجلسی را رحمت کند. از او هم در 

 

صلی اهلل علیه و آله پیامبراکرم  :می گوید تفسیر فخر رازی در باب بسم اهلل به مربوط «مفاتیح الغیب» تفسیرهمین آقای رازی در  مورد اول:

آهسته  بسم اهللد. امویین بودند که دستور دادند را بلند می خوان بسم اهلل علیه السالمعلی ابن ابی طالب  را بلند می خواند. بسم اهلل و سلم

 گفته بشود.



 

 3صفحه 

 

  157کارگاه شماره 

 1قسمت  -5( جلسه مهندسی تبلیغ غدیر )

  

آهسته می  ،بعضی ها هم گفته اند که اصاًل نمی گویند یا اگر بگویند و یواش می گویند حتی در نماز صبح!دقت کرده اید! آهسته 

در سوره حمد و در نماز بردن نام تو مکروه است!!!  سوره حمد هم از توست. چرا؟ چون مکروه است. ای خدا نماز برای توست، گویند.

 مکروه است!  بسم اهلل چه شد؟ ... اهللٌ اکبر، الحَمدٌلِلهِ ربِّ العالَمین، الرَّحمنِ الرّحیم

  ته بشود. چرا؟ دستور دادند که آهسته گف نابلند بسم اهلل می گفت، این علیه السالمآقای رازی می فرماید: چون علی ابن ابی طالب 
ً
»إمحا

. بنده خدا این یک مسأله فرعی است که بسم اهلل جهراً گفته بشود یا إخفاتًا که جای آن نباشد علیه السالم چیزی یادآور علی آلثار علی«

ارند ذصفحه ای بگذرند و بگ ۲۴آن وقت از خطبه غدیر  نگذشتند.هم آنها از این مسأله فرعی می بینید در رساله های عملی است. 

شهرت داشته و مورد  به نیامده و چرا دست به دست نشده.معلوم شود که چرا این خط تاها را من تأکید می کنم دست همه باشد؟ این 

 اجماع بوده امّا حذفش کردند.

ن عباس به به در چادر نشسته بودیم. عبداهلل روز عرفه می گوید: روز عرف باب تلبیه «حج )سنن(» کتابآقای نسایی در  مورد دوم:

»سعید ما لی ال  سعید بن جبیر )عبدالله بن عباس در زمان معاویه زندگی می کرد و نابینا بود و سعید بن جبیر عصاکش او بود.( گفت: 

نگاه کنید. به  ،را سرچ کنید روز عرفه تلبیه مستحب است. چرا صدای کسی در نمی آید و کسی تلبیه نمی کند؟ اینأسمع الّناس یلبون« 

»لبیک در روز عرفه بلند بلند می گفتند:  علیه السالم. امیرالمؤمنین مثل قضیه بسم اهللاز معاویه می ترسند.  »یخافون المعاویه«او گفتم: 

هم لبیک«.
ّ
کرده بود که نگویید. در ادامه   . معاویه بخشنامهعلیه السالمحال اگر مردم بلند بگویند، یادآور چه کسی است؟ امیرالمؤمنین  الل

هم لبیک و إن رغم أنف المعاویه لبیک«می گوید: ابن عباس در روز عرفه از چادر بیرون آمد و با صدای بلند گفت: 
ّ
. دماغ معاویه »لبیک الل

هم العنهم« را به خاک می مالیم. 
ّ
هم لبیک الل

ّ
   علی لبیک«.»فقد ترکوا السنه من بغض خدایا لعنتشان کن. »لبیک الل

گر نشان تر آن را بیهقی نقل می کند. دلم می خواهد سرچ کنید و به همدیمفصل  این را سنن نسایی با کمی حذف نقل می کند.

 را رها کردند. به چه بهانه ای؟ صلی اهلل علیه و آله و سلم سنت پیامبر »فقد ترکوا السنه«.؟ چه چیزی را رها کردند .بدهید. خدایا لعنتشان کن

 این یک تلبیه است و تلبیه مستحب است، واجب که نیست. »من بغض علی«.

شریف حاشیه و شرح دارد، حاشیه دارد. این کتاب نسایی هم حاشیه و شرح دارد که شرحش متعلق به  سِندی همانطور که کافیِ 

»علی این را توضیح می دهد.  »فقد ترکوا السنه من بغض«جمله عجیبی دارد. در ذیل این حرف: سندی است و خیلی قدیمی است. یک 

»و هؤالء )حکومت شجره  بود.  صلی اهلل علیه و آله و سلمد به سنت رسول اهلل پایبن علیه السالمیعنی علی بن ابی طالب  کان یتغید بسنن«

 علی«چرا؟  آن ها سنت ها را ترک کردند. ملعونه( ترکواها السنه«.
ً
  .»بغضا

تلبیه گفتن روز عرفه  می گویم تلبیه. »من کنت مواله فهذا علی مواله«.نمی گویم  نمی گویم غدیر. !را صلی اهلل علیه و آله و سلم سنت پیامبر

به  المعلیه الساست و مابقی مستحب. این مستحب را علی بن ابی طالب  واجب م شدنحرِیک تلبیه، وقت مُ واجب نیست، مستحب است.

نشان مولی نام و  ،کومتی ها این را برنگرفتند و بخشنامه کردند که ممنوع شود. چرا؟ تا تداعی و یادآوری نکندآورد. حجا می 

 .علیه السالمالمام علی بن ابی طالب الموحدین اسداهلل الغالب ا

را زیر پا بگذارند که نام علی مطرح نشود،  صلی اهلل علیه و آله و سلماز حاکمیتی که تا اینجا تعقیب می کرد و حاضر بود سنت رسول اهلل 

 توقع دارید خطبه غدیر را بیاورند؟!

. همان را نگاه کنید که چگونه است «الصحاصه مسلم» ،«الوالیه طبری»، غیر از ه از اهل سنت خطبه غدیر را آوردهترین کتابی کمفصل

که مربوط به چه کسی است. چرا نمی خواهید باور کنید که می آورد و چگونه نقل می کند که صورت مسأله را پاک کند تا نفهمید 
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نتهای احادیث و روایات را حذف اتاق شیطنت که می نشستند ابتدا و ا تاق بی فکری.می گویم ا فکر.اتاق نمی گویم  .یک اتاق داشتند

 .کردند و از هفت صافی رد می کردند که اشاره ای به مدح موال نباشدمی 

یفیق السبی حتی یبلغ، المجنون حتی  از سه نفر «رفع القلم»را نگاه کنید. قال علی لفالنی )دومی( که مگر نمی دانید  «بخاری»کتاب  

گوید آقای بخاری! چرا سر و ته حدیث را  . میالنی شارع بخاری صدایش در می آیدخود ابن حجر اسغ سر و تهش را که دزدید! و ... .

سنگسارش کنید. در راه به  : بروید وبود. خلیفه گفت کردهرا پیش خلیفه آوردند که زنا  یک زن دیوانه :اصل قصه این است؟ زدی

؟ گفتند چون زنا : چراایشان را سنگسار کنند. فرمودفالنی دستور داده است که  :گفتند یدند. فرمود: کجا؟رس علیه السالممنین امیرالمؤ

صلی اهلل علیه و آله و  مگر پیغمبر :کنم. موال گفت کنید؟ برگردید. من خودم با خلیفه صحبت می داده. موال فرمودند: دیوانه را سنگسار می

 .رهایش کنید. ببخشید .یادم نبود :دیوانه. گفت ست: از نابالغ، خواب ونفرمود قلم تکلیف از سه دسته برداشته شده ا سلم

، جهل طرف مقابل و مرجعیت موال برای همه اگر این روایت به همین نحو باشد تو را به خدا .روایت این است :گوید ابن حجر می 

می کند چیزی در مورد کنند تا کسی که مطالعه  لذا سر و تهش را قیچی می خواهند این مطلب باشد. ها نمیشود؟ این آشکار نمی

 استفاده نکند. علیه السالم  ینمن فضیلت امیرالمؤ

. بروید مطالعه نقل کرده است صلی اهلل علیه و آله و سلمحال، مسلم از همه مفصلتر راجع به خطبه غدیر و حدیث در خطبه پیغمبر اکرم 

صلی اهلل را تصریح کند. پیامبر اکرم  علیهم السالم کنار قرآن بودن اهل بیتکنید. حاضر نیست مسئله در  کنید ببینید چه از آن استفاده می

کتاب اهلل و : گذارم دعوت حق را لبیک بگویند و من دو چیز گرانبها به ودیعه می: مردم را در غدیر خم جمع کرد و فرمود علیه و آله و سلم

کند  ری با الفاظ بازی مییعنی یک جو »قال اذکرکم اهلل فی اهل بیتی«و  گوید . بعد میسپس بسیار درباره کتاب خدا صحبت می کند

 ردیف قرآن نشود.علیهم السالم  که اهل بیت

دو چیز  :فرمود صلی اهلل علیه و اله و سلم که پیامبر راجع به قرآن صحبت کردند. اول گفتیدصلی اهلل علیه و اله و سلم پیامبر اکرم  :گوید می 

»اذکرکم الله فی سه بار فرمودند:  صلی اهلل علیه و اله و سلم بعد هم پیامبر گوید در ادامه میکنید؟  پس دومی کو؟ چرا اشاره نمی گرانبها.

  اهل بیتی. اذکرکم الله فی اهل بیتی. اذکرکم الله فی اهل بیتی«.

همان که  صلی اهلل علیه و آله و سلمو محوریت سخنرانی پیامبر اکرم م. خودت می گویی در غدیر خم بوده کنی ما از همین هم استفاده می

های بعد روشن نباشد که این محوریت کنند که برای نسل  . ولی به گونه ای نقل میعلیهم السالم قرآن و اهل بیت :کنی خودت نقل می

ها را نبوده. این غدیر چیست؟! اصالً زنند: های بعد از ریشه میکنید!! سپس اهل قلم و محدثین نسل چه بوده. به تاکتیک ها دقت 

 گوید اصالً  هایش میکند و در سخنرانی  ها را زهبی نقل می مثل آقای ابوالحصین که ناصبی بوده است. این .رافضین نقل کرده اند

)ابو  زمانی که این خراسانیتا  !به گوش جامعه چیزی به نام غدیر نخورده اصالً »ما سمعنا«ها جعلی هست.  این حرف غدیری نبوده.

یک  ،به اصطالح خودمان نعق یعنی بلغور کرد. چوپان وقتی می خواهد گوسفندانش را جمع کندکرد ) از خراسان آمد و نَعَقَ! اسحاق(

که یک  نبوده تا اینگوید اصالًطوری غدیر را کوچک می کنند! می ببینید چ : نعق(.به این صدا می گویند .صدایی از خودش در می آورد

ها انداخت. ببینید از ریشه منکر می از خراسان آمد و به اصطالح بلغور کرد و این حرف را بر سر دهان روزی آقایی به نام ابواسحاق 

 شوند. 

ذهبی کسی است که اگر روایت در  ،به قول قماری .او آدم متعصبی است ن بود که صدای ذهبی هم در می آید.روشدر قضیه غدیر اینق

دش باال فشار خون و قن ،اگر فضیلت موال را ببیند »رده به حق عن به باطل«. ببیند علیه الصالة والسالمفضیلت حضرت علی ابن ابیطالب 
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می  ابوالحسین چه :زمین بیافتد. همین ذهبی وقتی که می رسد به حرف ابوالحسین می گوید می خواهد .سرگیجه می گیرد .رودمی

اول که   این شیوه یعنی چه؟ بدون شک حدیث غدیر ثابت است. »ان حدیث غدیر خم ثابت بالریب«.گویی؟ البته چند صد سال بعد. 

اما چراغی که خداوند روشن کرده هیچکس را یارای خاموش کردن آن  .غدیر تحت الشعاع قرار بگیرد ،اشدست به هر تاکتیکی ببنا

 نیست.

ْن ُيِتَمَّ ُنوَرُه«
َ
ُه ِإََلَّ أ  ( ۳۲)توبه/ »َوَيْأَبى الَلَّ

 ریشه اش بسوزد ،ایزد بر فروزد      هر آن کس پف کند چراغی را که

یعنی  ؛: واقعه غدیرمی گویند و وقتی اما این غدیر می دانید چه بوده؟ یک جنگی بوده .غدیر بوده :می گویند شیوه دوم این است که 

)واقعا  دکتر ملحم ابراهیم االسود!می ماند.  آدم واقعاً  ندارد.علیه السالم ه علی ابن ابیطالب ربطی ب یک جنگی اتفاق افتاده است و اصالً

خودتان ثبت کرده. تواریخ  را صلی اهلل علیه و آله و سلممه جنگ های پیامبر اکرم ، هقلبش اسود است( تو که می گویی این یک جنگی بوده

 تعجب می کند. بنا است به هر قیمتی منکر شوند. جنگی به نام غدیر بوده؟ این را چه کسی ثبت کرده؟ آدم واقعاً  آیا یک واقعه

نا مدینة العلم و علی بابها« می گویند:
َ
یعنی در آن هم خیلی بلند  »عالی بابها«! :بلکه فرمودند نفرمودند. علیه و آله و سلمصلی اهلل پیامبر را  »ا

باشد!! واهلل به کسی هم دیوارش باید باشد، فالنی هم سقف است و  یکی دیگر هم سقفش، علیه السالم . حاال که اصرار دارید علیاست

 شویم.علیه السالم منین ه هر قیمتی منکر فضیلت امیرالمؤببه کی هست؟ فقط ما  شهر سقف ندارد. کیعلیه السالم حضرت عباس 

ِه هارون«باز می گویند: 
َ
نَت ِمّنی ِبَمنِزل

َ
ِه قارون ِمن موسی«. :اینطوری نگفتند. گفتند را »ا

َ
کجا این را گفتند؟ راوی چه کسی  »ِبَمنِزل

چه شاهدی! دیگر هیچ نیاز به قسم نیست  !شاهدت کیست؟ چه گفت؟ اوه است؟ خیلی جالب است ظاهراً به روباه یا شغال گفتند

 همین شاهد کافی است، دُم او. 

 صلی اهلل علیه و آله و سلمکه پیامبر خدا تو را لعنت کند. سر درس می گویی  !حِمص امام شنبه نه امام جمعه! امام شنبه، حمصی قایآ

. به به چه آدم خوبی. عبدالملک بن عبدالملک بن مروان. خب شاهد تو کیست؟ چه کسی نقل کرده؟ می گوید »بمنزله قارون« :فرمودند

، شراب می خوری. گفت شراب چیست ،عبدالملک شنیدم حاال که شاه شدی :همسر ابوالدرداء است. به او می گوید ،مروان که امّ الدرداء

ننگین او را مطالعه کنید. بناست فضائل وارونه شود. واهلل وارونه می شوید و هزاران مثل  کشم! یا اُمّاه و الدّم. تاریخچهخون هم سر می

 می درخشد. علیه السالم شما را کفن می کنند و فضائل علی

  یا مثل این اسود می گوید جنگ است. کی به کیست برو تحقیق کن.: اصاًل چنین چیزی نیست می گوید حصینابوالیا مثل  
ّ

از مال  مال

. یکی به او گفت که وسط زمین کجاست؟ گفت: همین جا .میخ طویله در دست داشت. می خواست بکوبد ،و مرکب خود پیاده شد

 گفت: چه کسی می گوید؟ گفت: برو متر کن. 

اما جنگ بوده. چه کسی می گوید؟ برو تحقیق کن. یعنی مردم را آنقدر جاهل  ،خواسته بزند. واقعه غدیر بله هست به تاریکی میتیری 

 مال کنید؟ و نادان فرض کردید؟ یا می خواهید جهالت خود را برای مردم بر

و  علیه السالممنین دعوا و اختالفی بود بین امیرالمؤ یک :اما می گوید .ابن کثیر جریان را می آورد .ابن کثیریکی هم می آید مثل  

ولی مشکل ایجاد کردند و ربط  .تندم درست بود. آنها مشکل داشنیروهای تحت امر. جریان آن را هم نقل می کند. می گوید کار او ه

 کار علی درست بوده.  !اشتباه نکنید خواست آنها را صلح بدهد. هلل علیه و آله و سلمصلی امی دهد به جریان یمن. بعد هم پیامبر اکرم 

ها تو را می  آن بیند. بدبخت تو هستی که نمی بینی ولیسر خود را مثل کبک در برف می کنی و می گویی کسی مرا نمی  !خدابنده 

هم راجع به همین قضیه صحبت  صلی اهلل علیه و آله و سلمپیامبر خب  ،ه اختالفات است در ارتش قضیه یمنبینند. تو می گویی که مربوط ب
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طبه کردند. چرا هیچ اشاره ای به این قضیه نکردند؟ حتی همان نقلیّاتی که خودتان دارید. خود شما راجع به غدیر چه چیزی دارید؟ خ

این خطبه اشاره به اختالف کرده؟ این چه خطبه ای  مختصر. خب ببینید یک جایی از را دارید. همان خطبه صلی اهلل علیه و آلهپیامبر 

است؟  این نشدهو نیروهای تحت امر او است و اصاًل در این خطبه اشاره ای به  علیه السالممنین در ارتباط با اختالف بین امیرالمؤاست که 

 ، انداشاره کرده صلی اهلل علیه و آلهبه همه چیز پیامبر اکرم 
ّ

ا بر چیست؟ بنا بر مخفی کردن و کمرنگ کردن است. اختالف. اما بن به قضیه اال

 کند به فحش دادن. بعد هم شروع می کند.قصه را تعریف می

 این قصه .«یاز مناظره تا دستگیر»به نام  های ایدئولوگ در مدینه منوره بحث کردیم. بعد هم کتاب شداز وهابی با یکی من زمانی

های شما بچه »بأبي اقتد و علي في الکرم«. :گفتمخندیدم. میداد. من هم میشد و فحش میتند می بحث واقعی است. خالصه در آن

دهد. شما هم سه ساعت فحش می ،زندف میاز شما توقعی غیر از این نیست. ابن تیمیه پدربزرگتان یک ساعت حر ابن تیمیه هستید.

 ،تر از منکنم به بحث کردن. بیشمن شروع می ،آرام گرفتی آورم. فحش بده.نمیودم را در سطح شما ولی من خ همین جور هستید.

 زدم.چون این جوری با او حرف می .ناراحت بود

 ن، اینهایی که قصّاص اندعقال می گویند: این بی د.ا چنین و چنان هستنه گوید رافضیبعد می کند.ابن کثیر قصه را منحرف می

عنوان را به  علیه السالم علی بن ابیطالبسلم صلی اهلل علیه و این که پیامبر اکرم  آورند.های بافتنی را میاین قصه ،سرا()قصّاص یعنی داستان

 زند.  ها میتواند از این حرفمیگوهاست. حرف های جهله است و تا این ها حرف های قصه ،جانشین انتخاب کردند

ُه  گوید:کند. میاما اصل جریان را اینگونه نقل می نَّ
َ
ی أ

َ
 َعل

ِّ
ال َحِدیِث الدَّ

ْ
 ِفي ِإیَراِد ال

ٌ
صل

َ
َمِدیَنِة« علیه السالم»ف

ْ
َة َوال

َّ
اٍن َبْیَن َمک

َ
 َخَطَب ِبَمک

َوَداِع«؟ یینه ایراد کردند. چه زمانبین مکه و مد صلي الله علیه و آله آورم که پیامبر اکرمی را م یحدیث
ْ
ِة ال  ة که از حج یزمان »َمْرِجَعُه ِمْن َحجَّ

ُجْحَفِة«الوداع برگشتند. 
ْ
ِریٍب ِمَن ال

َ
ِبي َطاِلٍب«آدرسش درست است.  »ق

َ
 َعِليِّ ْبِن أ

َ
ْضل

َ
َن ِفیَها ف َبیَّ

َ
. ف ُه َغِدیُر ُخمٍّ

َ
 ل

ُ
از همان اول وسط  »ُیَقال

علیه  بن ابیطالب  ینباید علی کس »َوَبَراَءَة ِعْرِضِه«را می گوید.  علیه السالمگوید ایشان فضیلت امیرالمؤمنین یکند. میدعوا نرخ تعیین م

ا  است.  محترمعلیه السالم بن ابیطالب  یدشنام بدهد. عرض علعلیه السالم بن ابیطالب  ینباید به عل یرا سب کند. کسالسالم  »َوَبَراَءَة ِعْرِضِه ِممَّ

َیَمِن«
ْ
ْرِض ال

َ
َم ِفیِه َبْعُض َمْن َکاَن َمَعُه ِبأ

َّ
ل

َ
 .َکاَن َتک

علیه های امیرالمؤمنین از بعضی کار علیه السالم این نیروهای تحت امر علی بن ابیطالب :گویدمی یمن! غدیر را به چه ربط داد؟ به قضیه  

هزار نفر  ۱۲۰ر ، در غدیصلی اهلل علیه و آلهراه گفتند و فحش دادند. پیامبر اکرم است، خوششان نیامد و بد و بی بودهکه درست هم السالم 

. کرددر مکه صحبت می کرد.نفر، ده نفر، بیست نفر. خب با آنها صحبت میچند نفر فحش داده بودند؟ دو نفر، سه  مردم را جمع کرد.

 ها را بین مکه و مدینه جمع کرد. روایت دارد که اگر گوشت را میکرد که همه بودند. اما نه، اینیت مدر عرفه صحب ،در منا گرماگرم

»من گذاشتند، یک بخشش را زیر پا شد. روایت دارد که از شدت گرما یک بخش عبا را روی سر میپخته می «ی»َشو  ،انداختید زمین

  .شدة الحّر«

 اه گفتهنفر را احضار کن. لشکر بد و بیر خب همان دو اند. دو نفر ایراد گرفتند.ا گفتهناسز -ستغفراهللا- السالمعلیه  دو نفر به امیرالمؤمنین 

اید؟ چرا در عرفات کردهچرا مسئله را برمال  درونی بوده است. نیستند، لشکر نیامده است. مسئلهلشکر را احضار کن. اگر  ،است

را نزنید. کسی  هر حرفی داشته باشید.ادب علیه السالم گوییم؟ مردم نسبت به عرض علی بن ابیطالب آمدید غدیر خم؟ که چه ب نفرمودید.

باال غیرتًا اگر غدیر راجع به  :گفتم ه است. من با یک نفرشان بحث کردم.کند که سراپا بغض و کینغدیر را تحلیل می اینگونه قضیه

هزار و یک اشکال کردید؟! همینجور برخورد میمواله«  ی»من کنت مواله اول در مورد بود،راجع به اولی  نبود و علیه السالمامیرالمؤمنین 

و هیچ چیز نماند. اما یک پنجره  در مسجد نبوی را پاک کرد علیه السالم آثار امیرالمؤمنین نوشتید؟! همه! یا نه با طال میگرفتید؟می

 این سوراخ متعلق به ...  .»هذه خوخه ابی بکر« آن را نگه داشتند. گویند.خوخه میبته معلوم نیست راست باشد یا نه. به آن البوده، 
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کردید؟ هر فضیلتی نسبت به همین طور برخورد می ،ماند. به او گفتم اگر این قضیه غدیر راجع به اولی بودانسان درمی واقعاً

من بیاورید از عامه  ! یک نفر برایغار قضیهر نسبت به کس دیگر باشد!! کنید. اما اگایرادی بر آن وارد می ،است علیه السالمامیرالمؤمنین 

کر ابن قرقیت. ابن عبداهلل ابن بوده؟ ابن بکر بوده. گوید ابوبکر بغار ایراد بگیرد. با اینکه اینقدر ایراد دارد. چه کسی می که به قضیه 

اندند و سالم خوقبا جماعت می صلی اهلل علیه و آله و سلمکنید که فالنی و فالنی قبل از پیغمبر اکرم بابا خودتان نقل می بکر شد ابوبکر؟!

علیه  غار راجع به امیرالمؤمنین ند. حاال همین قضیه بندان را میشکنید. اما چشمانا خودتان نقل میشان بود. این رابن ابی حذفیه امام

با و  خواهم شما با طبعگیرد. میمن ندیدم کسی نصف اشکال ب ،گرفتند. چون راجع به فالنی استبود. هزار و یک اشکال می السالم

 هایشان آشنا شوید. روحیه 

نشینی کن. فرمانده بود( عقبدر حال صحبت ناگهان حرفش را قطع کرد و گفت: ساریه ) و رفت سر منبر .دومی نماز صبح خواند 

آقا از مدینه نهاوند را دیده. فرمانده عقب نشینی کن تا  این کوه را پشت سر خودت قرار بده. حاال لشکر کجا بوده؟ نهاوند. عجبا!!

برای من  کنند. یک نفرنود تا مدرک هم برایش نقل می ی الجبل!کرد و محاصره نشد! یا سارمحاصره نشوی. فرمانده هم عقب نشینی 

والیت تکوینی  کنند. فالنی در آب، هوا، زمین و آتش تصرف می کرد.ن فضائل نقل می. همه این را به عنواابداً بیاورید که اشکال بگیرد،

صلی اهلل علیه و آله و سلم  وک در مدینه ماندند و تا پیامبر اکرمدر تب علیه السالم هیچ کس ایراد نمی کند. اما اگر بگویید امیرالمؤمنین ،داشت

ها غلو است. زنید؟! این ین چه حرفی است که میدید، می گویند ارا می صلی اهلل علیه و آله و سلم پیامبر اکرم ،رفتند و برگشتند موال

 را به مقام نبوت برسانید؟ علیه السالمخواهید علی می

رایتان های عامه نگاه کنید. بعد بشود غلو. جریان غدیر را اینگونه از این زاویه در کتاب لت است اما این میدقت کردید؟ آن فضی 

 هایشان نقل نشده است. غدیر به این تفصیل در کتاب شود که چرا خطبه مشخص می

 

حمَ َو  الم علیُکم و الرَّ  ِه و َبَرکاُته اللَّ ةُ السَّ
 

 


