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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 علیهم السالم امیرالمؤمنین واالئمة المعصومین  ةالحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بوالی

 
موضوع بحث تقابل سقیفه با غدیر است. در دو هفته اول که قسمت اول بحث بود، این بحث را به دو قسمت تقسیم کردیم. برای ایجاد 

 ما نمی  ،اگر فراموش نشده باشد  .اصل موضوع بحث تقابل سقیفه با غدیر است  ،ذهنی و اینکه برگردیم به آنچه تا حال گفته شدهآمادگی  

این است که در اصل و طبق فرمان خداوند، بنا نبود چیزی به نام   با غدیر. معنای آن  گوییم تقابل سقیفه  گوییم تقابل غدیر با سقیفه؛ می

اجرا شود و دنیا هم با خیال راحت پیش برود   و سلم  صلی اهلل علیه و آلهگیری وجود داشته باشد. بنا بود غدیری بعد از پیامبر  تقابل و دعوا و در

ها را سقیفه و صدا  این سر  همه  مین شود. یکی به نام سقیفه پیدا شد و سربلند کرد و به دعوا و جنگ با غدیر آمد وأ و دنیا و آخرت مردم ت

شد و همه چیز به  و صدایی اضافه به راه بیندازد. طبق روال عادی اجرا می . غدیر نه با کسی دعوا داشت و نه بنا بود سربه راه انداخت

گوییم تقابل سقیفه با غدیر. چون در  رفت. پس نتیجه اینکه از همان اول که بناست موضوع صحبت باز شود، می احسن وجه پیش می

دهد که این طرف   پذیرد و مدعی را تشخیص می  ثیر میأ شود، حتی از تابلوی آن مخاطب ت  طرح میدنیا همیشه وقتی ادعایی و بحثی م

گوید؟ پس چون این بحث در  داند چه می داند خودش با خودش چند چند است که به دعوای ما آمده یا اینکه خودش هم نمی می

 ،زنیم شود، باید همه بدانند که ما حتی حرف هایی که می شود و یا توسط خود شما به جاهای دیگری منتقل می کانال گذاشته می

 ، یف آنچه که در دلمان هستبر مبنای دقیق اعتقادی ما باشد. بر مبنای ظر  آنکنیم که همه    حساب می  آن  روی کلمات و چینش کلمات

شد که منظور ما با  وجه نمیشاید کسی مت ،گفتیم تقابل غدیر با سقیفه کنیم. اگر هم می بحث و گفتن آن را منعکس می در مقام

 میهست متوجه ،مییگو یم که کلمه کلمه، است جمع حواسمان که میکن متوجه را همه میخواه یمما  ماا .اول فرق دارد سقیفه گفتن

 :میکرد میتقس قسمت دو به را، ریغد با فهیسق تقابل ما بحث .باشد قیدق اندازه چه تواند یم مخاطب ذهن در آن یرگذاریثأ ت که

 اتیکل  (1

 یجزئ  مباحث  (2

 بود؟ چه بحث قسمت دو نیا از منظورمان

 ی روبرو  زیچ  دو  یعنی  تقابل  ر،یغد با  فهیسق  تقابل  کلمه،  سه  از  تقابل نیا  اصالً  ،ریغد  با  فهیسق  تقابل  مییگو  یم  ما  یوقت  که  است  نیا  یکی

 ن یا به است، تقابل رقم کدام از تقابل نیا که مینکن روشن اتیکل در اول اگر ما .است نوع صدها آمدن در روبرو نیا اما .دیایب در هم

 در نکهیا یبرا نیا. ستین یعلم بحث قیال نیا .گرید هست شاننیب ییدعوا کی که نستیا منظور خب شدن، رد کلمات یرو از یراحت

 دوره  کی  ،یعلم  بحث  کی  عنوان  به  ما  وقت  کی  اما.  است  یتقابل  نیا  ،ندارد  کردن  فکر  وقت  ادیز  ،زند  یم  حرف  یکس  کی  حاال  بازار  کوچه

 یصد  در صد تقابل است؟ تقابل کدام تقابل نیا که میکن روشن دیبا اول .میکن روشن میخواه یم و میداررف ح و میزن یم حرف یعلم

 کلمه  نیهم  سر  پس  ست؟یچ  آثارش  باشد؟  ینسب  که  نیا  با  کند  یم  یفرق  چه  ،هست  یصد  در  صد  تقابل  اگر  هست؟  ینسب  تقابل  هست؟

 اصالً .  فهیسق  تقابل  مییگو  یم.  میشو  ینم بعد  کلمه  وارد  ،یمنکرد  روشن  کامل  را  نیا  تا  و  میکن  یم  ترمز  و  میستیا  یم  و  میکن  یم  ریگ  اول

 زهیانگ  چه  و  بودند  کجا  اینها  آمدند؟  ریغد  مقابله  به  افراد  آن  که  شده  چه  افراد؟  کدام  فه؟یسق  دوره  کدام  ست؟یک  ست؟ی چ  فهیسق  از  منظور

 م یکن روشن قشنگ و میستیبا اتیکل در دیبا هم دوم کلمه نیا سر پس کنند؟ دعوا و جنگ ریغد با ندیایب شدند بلند که کردند دایپ  یا

 را  کار نیا چرا قاًیدق و ند؟ه اکرد چکار قاًیدق و هستند؟ یکسان چه قاً یدق ،ریغد با فهیسق تقابل میگذاشت را آن اسم ما که یز یچ نیا که

 ند؟ه اکرد

 والسالم الصالة هیعل نیرالمؤمنیام تیوال که هست معلوم یکل شکل به ریغد ؛نه .است واضح یلیخ دیشا ر،یغد با فهیسق تقابل یبعد مسئله

 ست؟یچ  ریغد  نیا  یمحتوا  ست؟یچ  ریغد  نیا  از  منظور که  دیکن  روشن  دیبا  قاً یدق  ،دیآور  یم ریغد  با  را  فهیسق  تقابل  شما  یوقت  اما  .است

 ریغد  از  یزیچ  چه  ر،یغد  جنگ  به  آمده  شده  بلند  که  گرفته  دردش  ریغد  یکجا  از  .آمده  ریغد  کدام  جنگ  به  فهیسق  نیا  که  شود  معلوم  تا

 باز ،باشد یکل ما ذهن در هم ریغد مفهوم اگر یعنی آمده؟ ریغد جنگ به و شده بلند که کند نابودش خواسته یم که بوده مهم شیبرا

 مقصر  را آن یخواه یم یوقت که ست؟یچ قاًیدق ریغد از منظور که میکن روشن یکار زهیر و اتیجزئ با دیبا .خورد ینم بحث نیا درد به

 خراب   ،یکرد داغان  را  ریغد  یها  موضع  نیا  تک  تک  یآمد  تو  ییبگو  و  ریغد  موضع  یرو  یبگذار  دست ر،یغد جنگ  به  یآمد  تو  که  یکن



 

 2صفحه 

 

 167کارگاه آموزشی 

 1قسمت   –جلسه سیزدهم  –مهندسی تبلیغ غدیر 

 
 روشن   م،یکن  روشن  را  مواضع  نیا  تمام میکرد یسع  دقت  با  و  میداشت قبالً که  اتیکل  بحث  در  کلمه  سه نیا  اگر  پس ی.برد  نیب  از  ،یکرد

 و میکن یم حساب قبل دفعه بحث عنوان به را نجایا تاما  خب. میشو آن واردکه  ندارد معنا و ندارد کردن شروع اصالً بحث نیا ،نشود

 .شد تمام یقبل جلسه در اتیکل بحث

 ذهنمان در  که نوشتم اتیکل مقابل در ابتدا را مورد نیا .است مبهم یلیخ اش کلمه باز یجزئ مباحث ی:جزئ مباحث سر میرس یم حاال

 فهیسق  دییگو  یم  که  شما  یعنی  چه؟  یعنی  مطالب  زیر  .میکن  صحبت  مطالب  زیر  یرو  میخواه  یم  االن  اما  بحث،  یفضا  یعنی  اتیکل.  باشد

 اتفاق  تقابل نیا که یموارد اتیجزئ تک، تک آمده؟ ریغد مقابله به کجاها نمیبب بشمار ،آمده ریغد با مقابله به و آمده ریغد جنگ به

 یزمان  آن  کباری  .افتاده  اتفاق   دفعه ده  تقابل  نیا.  داشته  تقابل  مکه  و  شیقر  کفار با  و سلم  صلی اهلل علیه و آله  اهلل   رسول  آقا  مثال  عنوان به  .افتاده

 یم دارم مثال ،این یک مدل تقابل. حضرت سر بر ختندیر یم شتر شکمبهو  کردند یم اهانت آمدند یم ،ندبود مکه در حضرت که بوده

 .دهد یم نشان را مقابله نیا بدر جنگ بار کی آنجا نه،یمد آمدند و سلم صلی اهلل علیه و آله اهلل رسول قاآ و گذشت  اول زمان آن که یزمان زنم

 مدل  کی است، مقابله جور کی نهایا از کدام هر دینیبب .دده یم نشان خندق جنگ کباری .دهد یم نشان را مقابله نیا احد جنگ کباری

 .شد تمام مثال نیا حاال ،افتاده اتفاق 

 ما حاال آمده؟ ریغد جنگ به فهیسق یموضوعات چه در و افتاده؟ اتفاق یموارد چه در ریغد با فهیسق تقابل نیا که است نیا سر بر حرف

 عنوان  نیا من نیبنابرا .میکن صحبت آن به راجع و میبده نشان میخواه یم را نهایا تک تک باال، میاوریب میخواه یم را اینها تک تک

 دادن  نشان ما  بحث  االن  که ریغد با  فهیسق  تقابل  موارد  عنوان  به  ،یدیجد  عنوان  با  بتوانم  االن  تا  نوشتم  کلمه  نیا  با  اول  مرحله  در  را  دوم

 آنچه  یبرا ،بود اذهان پختن و یآمادگ نجایا تا میکن شروع میخواه یم تازه را بحث حاال .آمده ریغد جنگ به فهیسق  که است یموارد

 را  کلمه نیا خب. است یخدامحور ،ریغد با فهیسق تقابل موارد نیا از زیچ نیاول .میکرد یط نجایا تا که را یمراحل و میآمد نجایا تا که

 خانه کی سر بر نفر دو مییگو یم ما وقت کی یعنی .است یفیظر یجا سر ،دعوا هم و است یعلم بحث هم چون حاال ،دیکرد ادداشتی

 یاردیلیم نیچند نیزم کی سر بر نفر دو مییگو یم وقت کی .دارند دعوا تومان هزار صد سر بر نفر دو مییگو یم وقت کی .دارند دعوا

 ؟دارند یمدارک و اسناد ن چهیطرف بوده؟ کجا از بوده؟ هچ سر بر که شود کشف دیبا مطلب نیا اتیجزئ که نیا طبعاً  خب .دارند دعوا

 باال عدد و مبلغ یوقت اما .میبدان اصالً میخواه ینم ،میندار هم را وقتش نه دیگو یم آدم ،باشد که تومان هزار صد سر. ودشورود  دیبا

 موارد نیا بوده؟ چگونه مقاومتش و مقابله و ریغد تقابل نکهیا هم و شود روشن دیبا زهیانگ و ادعا هم باشد، درست دیبا مدارک هم باشد،

 آمده یکس کی مییگو یم پس .میگذار یم فرق  ،میکرد ابانیخ در تومان  هزار سر که ییدعوا با، است ریغد با فهیسق تقابل موارد چون

 ة«یبالوال ینود ما» مثل شئ« به ینودما » که یز یچ آن به آمده ،ما نید انیک کل جنگ به
 کنارش   از  میتوان  ینم  راحت  ما  .گذاشته  را  هیپا  نیا  خدا  که  گذاشته  یزیچ  نیا  جنگ  به  تمام  سنگ  هم  یکی  ،گذاشته  تمام  سنگ  خدا  پس

 تقابل،   نیا  جهینت  .بوده  نیا  سر  بر  دعوا  که  میکن  یم  دقت.  میزن  یم  حرف  آنها  یرو  و  میآور  یم  رونیب  تک  تک  را  موارد  مییآ  یم  .میشو  رد

 که میافت یم یکس ادی واقع در ،میافت یم ریغد با کننده مقابله نیا ادی که وقت هر پس .کرده رونیب مردم یزندگ از را یاصل زیچ نیا

 جا خب .ببرد نیب از را بود خواسته مردم یبرا خدا چه کهآن ندار و دار کل کند، نابود را انسان اتیح کل را، ریغد کل فقط نه بود آمده

 .میکن یریگیپ  را آن موارد تمام دقت با که دارد جا م،یکن کار آن در زیر یلیخ که دارد

  الجن  خلقت ما» اصالً دینیبب .بدهم یشفاه شکل به یحیتوض کی ،سمیبنو یادداشتی که نیا از قبل من است، یمحور خدا مورد نیاول
 اول  که علیهم السالم  نیمعصوم  ائمه کلمات  نیمضام  در  دعاها،  نیمضامدر    .است  فراوان  قرآن در  هم  هیآ  نیا  امثال  عبدون«یل  اال  واالنس

هر مدلی که شما در زندگی دور . چشم دیبگو د،یگو یم چه خدا ندیبب کند نگاه که است نیا ،خواهد یم انسان از خدا که یزیچ خرآ و

 مبنای خدا اجازه داده و خدا امضا کرده است. این اصالً  .خدا راضی استباید تکان خوردن هایتان را هم مطمئن باشید که  ،می زنید

با آنان که نمی پرستند، فرق آنان که متدین هستند با  ،نان که خدا را می پرستندآیعنی فرق  .پرستی استمبنای خداداری است و دین

د تا نفهمیم خدا اجازه داده است دست به چیزی همین یک کلمه است که ما در زندگیمان از صفر تا ص در چیست؟ در ،آنان که نیستند

حتی کار خوب هم انجام نمی دهیم مگر اینکه بدانیم خدا به آن کار خوب راضی  .زنیم، حرکت نمی کنیم، کاری انجام نمی دهیم نمی

 ده است.به آن کار خوب اجازه دامگر اینکه بدانیم خدا آن کار خوب را امضا کرده است، مگر اینکه بدانیم خدا  .است

 .محوری ین را می گذاریم خداما اسم ا یک پایه اساسی در زندگی کسانی است که موحد هستند و خدا را قبول دارند. طبعاً  ،این حرف

اول نگاه می کنیم ببینیم خدا به این کار راضی هست   ،چه؟ یعنی ما محورمان در زندگی خدا است. هر کاری خواستیم انجام دهیمیعنی  
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می دانیم که  ،ما هر کاری که االن انجام می دهیم .این است که فردا روزی هم باید جلوی خود خدا جواب دهیم آن یا نیست؟ نتیجه

 ،ست یقه ما را بگیرند. اگر آن روز بنامی گذارند  جلوی ما  یک جایی دارد پشت شانه مان نوشته می شود و یک روزی  .فوری ثبت می شود

این کار را انجام دادم. آن  ،می گویم خدایا من تحقیق کردم و دیدم تو راضی هستی ،دا راضی استمن همین االن باید بدانم که اگر خ

راه را هم  .جزای خیر می خواهم تواز  .خدایا من وظیفه ام را انجام داده ام :خدا آبرومند عرض می کنم یجلو ،سپر روز هم سینه ام

سینه مان هم  ،ما کار درست را انجام داده ایم .هیچ هم پررویی نیست .اردناراحت شدن ندهیچ  .هیچ هم خجالت ندارد .درست رفته ام

فردا باید  ،ش برایت ثابت نشد اما دلت خواست این کار را انجام دهیاین با امضای خدا بودن ،ت فهمیدیسپر است. اما اگر امروز خود

روی چه سندی این کار را کردی .  ش را بیاور ببینمندس  من کی گفتم این کار را انجام دهی؟ کی اجازه دادم؟  :جواب دهی. خدا می گوید

و به حساب من نوشتی؟ به حساب من نمی توانی بنویسی. خب حاال وقتی به حساب من نبود، به اجازه من نبود، من حق دارم تو را 

محاکمه ببینم چه بالیی  محاکمه کنم چون من گفته بودم کاری که من اجازه نداده ام را حق نداری انجام دهی. حاال می آورمت پای

یک اصل است در اعتقادات دینی اسالم   ،محوری و اینکه همه حرکات و سکنات ما باید بر محور خدا باشدباید سر تو در بیاوریم. پس خدا

 کسی که این راه را قبول دارد. و موحدین و هر

محوری بود. یعنی خدا  ،گذاشت  کنار  نابود کرد و آن را از دین اسالمسقیفه آمد چه کار کرد؟ سقیفه در همان پایه اول، اولین چیزی را که  

آن اصل و آن ذات و آن پایه یکتا پرستی و توحید را از دست همه مردم گرفت و خیال همه مردم را از آن راحت کرد که خیالتان راحت  

ید برای آن نگران شود و نباید برای آن پافشاری کند آن چیزی که انسان نبا  .است  خدامحوری  ،در زندگی آن چیزی که الزم نیست  .باشد

در دنیا بترس اما از خدا نترس. جلوی هر نیرویی، هر پلیسی، هر  ،کسی خواستیدخدا است. شما از هر ،و نباید ترمز دستی را بکشد

بده. این پایه را غدیر گذاشت برای اینکه غلطی دلت خواست انجام  هر و خودت را نگهدار اما جلوی خدا خیالت راحت باشد بازدارنده ای

آن را دور بینداز   ،کیلویی چند است  خدامحوریسقیفه آمد چنان این را نابود کرد و به همه آموخت که    .جلوی خدا تکان نمی شود خورد

که در این تقابل اتفاق   از خدا نترس. این یک پایه اساسی بود  .بترس  ،کسی می خواهی  خدا است. از هر ،و آن کسی که از او نباید بترسی

شکست   خدامحوریبه عنوان    ،که غدیر گذاشته بود  آن پایه ای  ،ش با غدیرتقابلیکی از مواردی است که سقیفه با    خدامحورییعنی    .افتاد

 .دو نابود کر

 :روشن شد؟ حاال من یادداشتی بنویسم و ادامه بحث مطلب کامالً

توسط غدیر پایه گذاری و محکم شد اما  نهااو اجازه پروردگار در همه حرکات شخصی و جمعی انس خدامحوریپایه : خدامحوری.1

 سقیفه آن را از میان برداشت. 

ی باقی گذاشت؟ چگونه از میان برداشت؟ خداوند توسط پیغمبر اما توضیح مطلب: سقیفه چگونه این را از میان برداشت و چه نتیجه ا

را به عنوان جانشین  علیهم السالمبرای تا قیامت دوازده امام معصوم  سلم و آله و علیه اهلل صلی تا آخر بزنگاه عمر پیغمبر، مصلی اهلل علیه و آله و سل

بزرگان ما هستند، برای  اینهاگذاشت. برای چه؟ برای چه گذاشت؟ برای این که ما افتخار کنیم و بگوییم چه موجودات خوبی؟  ایشان

سر حوائجشان هم  .افتخار کردند آنهاهم به  علیهم السالمکه در عالم باال بودند و در عالم نورانیت بودند و تمام انبیاء  آنهااین گذاشت خدا؟ 

پس دیگر نیازی به غدیر نبود. دیگر دوباره برای مسلمانان گفتن الزم نبود. خود  .ان را می بردند و حوائجشان را می گرفتندشبارکاسم م

پس این نیست که این دوازده امامی  .خلقت نورانی خودشان را بارها در عمرشان برای اصحابشان گفته بودند سلم و آله و علیه اهلل صلی پیغمبر

 آنها هم افتخار می کنیم و  بعداً .هم افتخار می کردیم چون قبالً .برای این بود که ما به آنان افتخار کنیم ،که برای ما تعیین کرده اند

 صلی  مت دارند. پس برای چه گذاشت؟ برای اینکه این بشر افسارش پاره نشود و بعد پیغمبرعظمتشان به ما بسته نیست و همچنان عظ

شما را به حال خود ش می خواهد بکند. خدا گفت خیال نکنید تا اینکه هر غلطی که دل سرخود نباشد و سرکشی نکند سلم و آله و علیه اهلل

ها بگویند غمبر را بر تک تک بشر مسلط کردم و نگذاشتم یک روزی باشد که اینطوری که صد و بیست و چهار هزار پیهمان .رها می کنم

مور خدا باالی سر ما نبود و ما این اشتباه را کردیم و خدایا ای کاش کسی را برای ما فرستاده بودی، آن را من ادامه دادم و تا روز أ م

ما را در دست گرفته اند و نمی گذارند گمراه شوید و هم در بعد هم در بعد علمی و فکری و اعتقادی افسار ش ،قیامت این دوازده نفر

فتد و اتفاق بی اجرایی و عملی جامعه امام شما هستند و آنان باید امور جامعه را اجرا کنند و عملی کنند و نگذارند در آن خالف خدا

چه  ،اجرا شود خدامحورینی اگر بنا باشد در جامعه نگذارند راه غیر خدا در اجتماع ایجاد شود. دیگر از این بهتر هم می خواستید؟ یع

  ،خودش  خدامحوریکسی را که خودش در درجه صد و در درجه اعالی پاکی است، یعنی در درجه اعالی  کار باید کرد از این بهتر؟ خدا  
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ها بندگان تو هستند اما هرچه بگویند انگار خودت در این حد که خدایا این نهم عبادک«ا»ال فرق بینک و بینهم اال ین کسی را نچ

ببین خدا چه  .انگار خودت داری می گویی نکن ،ی کنندا هر نهی .انگار خودت داری می گویی ،داری می گویی، هر دستوری بدهند

فقط در بعد علمی  علیهم السالمین ائمه معصومین است. خدا نفرموده است که ا خدامحوریکسانی را برای ما انتخاب کرده است. این عین 

نکرده  رهاحتی این اندازه افسار ما را  .کسی که خودتان می خواهید اجرای اجتماع را بدهید دست هر وو اعتقادی به شما یاد می دهند 

کنند و هم در مقام عملی اجتماع هم  از شما مراقبت می  ،هم در آنچه که باید یاد بگیرید علیهم السالماین ائمه معصومین    . گفته استاست

کم مح  را  ما  خدا  ماند؟  یباق  یزیچ خب،  .کنند  ادهیپ   شما  یبرا  را  خدا  احکام  دیبا  اینها  .باید مجری باشند اینهاباید امام شما باشند و    اینها

 درزش   یال  مو  خدامحوری.  است  مطلق  خدامحوری  ،دیریبگ  را  ریغد  اگر  یعنی  .ریغد  اساس  بر  خورد،  شود  ینم  اضافه  تکان  که  و تنگ بسته

 از فرار یبرا یراه اصالً ؛شد یم یعمل ،بود فرموده خدا که نطورآ ریغد اگر ؛شد یم اجرا ریغد اگر .ندارد فرار راه خدامحوری .رود ینم

 ی کس  کی اگر .داخل آوردند یم ددنیکش یم ،رفت یم کج سوزن کی یکس کی .کردند یم حرکت خدا راه در همه .نبود خدامحوری

 .کرد درست ریغد که بود یشکل نیا .نزند اضافه حرف که زدند یم سرش در چنان ،کند حرکت خدا امر خالف بر خواست یم ذره کی

علیه و آله و صلی اهلل  غمبریپ  منبر یباال که علیه السالم یعل جنگ به میبرو ییفردا پس ما که نیا یجا به گفت فهیسق کرد؟ چکار آمد فهیسق

 نوبت مینگذار اصالً یم وبکن شهیر  از که است نیا بهتر ،داشتند یر یدرگ صلی اهلل علیه و آله و سلم غمبریپ با روز هر نکهیا کما نشسته، سلم

 و میبرو که میبکش را نیا زحمت ما که نباشد دایپ  و دیاین خدامحوری اصالً .میبرو خدامحوری جنگ به روز کی که برسد خدامحوری

 منبر  یباال برود ریغد که نگذاشت اول همان از کرد؟ چکار. میکن نابودش دیباو  میببر نیب از به طریقی دیبا را خدامحوری نیا مییبگو

و  گرفتند دست را زیچ همه که ییاجرا مقام در هم و کند محورخدا و کند ییراهنما را مردم یفکر و یاعتقاد و یعلم بُعد در همکه 

 شیمعنا ؟. معنای این چیستمیزن یم را گردنت ،یبزن اضافه حرف اصالً  گفتند و فرستادند خانه گوشه هم را علیه السالم طالبیاب ابن یعل

 که  دانداختن  دور  اجتماع  از  یجور و  دندیکش  دندانش  ته  از  را  خدامحوری  شهیر  اول،  همان  از  ادیز  زحمت  بدون  سر،درد  بدون  که  شد  نیا

 سر   یزندگ  یجا  همه  هست،  یزچ  همه  .است  خدا  نآ  و  ستین  اجتماع  در  زیچ  کی  دندید  ،آمدند  ابانیخ به  شدند  بلند مردم  که  فردا  صبح

صلی اهلل  غمبریپ  روزید تا .ستین شیدایپ  خدا ندهینما گرید. است خدا اسمش هم نآ و شده کنده همه یزندگ از یزیچ کی .است شیجا

 ،میکرد ینم گوش اگر .بود ستادهیا آنجا هم باز ،میکرد ینم گوش هم را حرفش .بود هم باز ،میکرد یم که هم تشیاذ .بود علیه و آله

 که  .نشست یم یکی دیبا که ییجا آنجا،. ستین اصالً االن اما گرفت یم را ما یجلو آمد یم. دینکن را کار نیا گفت یم آمد یم خودش

ْرقا  الا » پس .ستی ن منبر آن یباال گرید آقا آن ،باشد همه مواظب كا  فا ْینا ا  وا  با ها ْینا ُهْم  ِإالاا  با ناا
ا
«  أ اُدكا صلی  اهلل رسول آقا .ستین خدا انگار ِعبا

 کی و اقتضاء کی منبر که است نیا شیمعنا ست؟یچ شیمعنا رفتند، یم باال من منبر از ها مونیم دمید خواب در :ندفرمود اهلل علیه و آله

 به  را غمبریپ  و خدا حرف و رود یم باال غمبریپ  و خدا اسم به هم یکس کی .گذارند یم هینی حس در و  مسجد در را منبر .دارد یمفهوم

 شد، تمام منبر حساب کالً دییگو یم؟ دیشو یم یحال چه ،نشسته رفته منبر یباال مونیم کی دینیبب شما خود حاال. دیگو یم مردم

 ینم. میگو ینم که من ،فرموده صلی اهلل علیه و آله و سلم غمبریپ  را نیا ؟نشسته منبر یباال مونیم مثالً چه یعنی .شد پاک خدا کالً  اصالً

 شجره فرموده قرآن در خدا که نیهم فرمود مون؟یم! اهلل رسول ای .فرمودند صلی اهلل علیه و آله و سلم غمبریپ  خودبلکه  ؛کنم مسخره خواهم

 دید  دیخواه  یروز  شما  میگو  یم  شما  به  من  اما  .هستم  منبر  یباال  غمبریپ   منچون    ودش  ینم  باورتان  االن  شما  .هستند  ها  نیهم  ،ملعونه

 نیا .منبر یباال ندینش یم که است مونیم نیا منبر، یباال ندینش یم عمروعاص مونیم نیا منبر، یباال ندینش یم هیمعاو مونیم نیا

 عاقل نگاه کی مردم نشاند، منبر یباال را او و آمد فهیسق یوقت نکهیا یعنی چه؟ یعنی ندکرد ینیب شیپ  صلی اهلل علیه و آله و سلم غمبریپ  را

 خواهد  یم  دلتان  یغلط  هر  .شد  تمام  خدا  .است  خالص  خدا  گفتند  گریهمد  به  و  کردند  جگر  ته  از  یا  جانانه  خنده  کی  و  کردند  هیسف  اندر

 .دیآ یم شیپ  خودش اش دنباله ،دیایب شیپ  خواهد یم هرچه و مطلب فرع رگید ،میگذاشت کنار را مطلب اصل که ما .دیبکن

 ،باشد  خدا  دیبا  ضابطه  که  نیا  محو.  است  خدامحوری  محو  نشیمؤثرتر  و  نیتر  مهم  و  نیاول  ،کرده  ریغد  با  تقابل  در  فهیسق  که  یتیجنا  پس

 را  ابوبکر شما مردم ،یگرفت تابلو شیجلو را همه ،یکن یم تابلو یدار  را زیچ همه ،یگذاشت کنار را خدا ندهینما اصل شما یوقت .است

 نیهم به .شد خالص پرودگار حرف به دیتق .شد تمام خدامحوری .شد تمام خداکه  بود نیا تابلو نیا یمعنا اما ،یددید یم منبر یباال

 ابوبکر ناگهان و شدند مسجد وارد که یافراد از نفر چند د،یآ یم در هیگر به شور مرده که ندیگو یم که  یطور به ی.راحت نیهم و معنا

 ییزهایچ  کی  سنبل  نیا  ...  دیداشت  یهدف  هر  شما  اگر  گفتند  که  ؛انیابوسف  یحت  ،شدند  شوکه  یجور  ،نداشتند  انتظار  و  دندید  منبر  یباال  را

 خواستند   یم  شیپ   روز  چند  تا  اینها.  آورد  ما  ذهن  در  را  ها  حرف  نیا  صلی اهلل علیه و آله و سلم  غمبریپ   با  آدم  دو  نیا  سوابق  .آورد  یم  خاطر  در  را
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 مگر .خدا قاتل یعنی صلی اهلل علیه و آله غمبریپ  قاتل خدا، منبر یباال نشسته آمده خدا قاتل یعنی ؟چیست ی اینمعنا .بِکُشند را غمبرپی

 حاال بکشند؟ را اهلل علیه و آله و سلمصلی  غمبریپ  خواستندینم کوه یباال مگر اینها بود؟ خدا ندهینما جز بود؟ که صلی اهلل علیه و آله و سلم غمبریپ 

  ی نطور یهم  یعنی  کرد؟  فکر  دینبا  نیا  به  واقعاً  یعنی  ؟صلی اهلل علیه و آله و سلم  غمبریپ   منبر  یباال  نشست  آدم  نیهم  آدم،  همه  نیا  نیب  شد  چطور

 :کنم عرض هم را جهینت دو نیا که درآمد جهینت دو کار نیا از حاال. بردند نیب از را خدامحوری پس جلو؟ میبرو میکن یمال ماست دیبا

 حرف  نیا.  شود  یم  تر  آسان  یاله  دستورات  ریسا  با  مخالفت  خدا،  دستور  اصل  در  مخالفت  با  و  اجتماع  از  خدا  میمستق  ندهینما  برداشتن  (1

 خالفکار  یها آدم  یبعضوقتی به   دیدید  م،یبرو خدا  جنگ  به  م،یستیبا  خدا  یرو  در  رو  و میبرو  خدا  با  دعوا  به ستبنا  اگر  یعنی  چه؟  یعنی

 که فهمد یم خودش یعنی .ستین یزیچ گرید که نیا ،مه اداد انجام را اینها از تربزرگ من دیگو یم ،نکن را خالف نیا مثالً ندیگو یم

 به حاال م،ه اکشت نفر سه دو، من د؟ییگو یم دروغ شما دیگو یم د،یگو یم دروغ دارد مثالً اگر حاال داد، انجام را یمیعظ خالف اگر آدم

 کنند  یم  نگاه  شوند،  یم  بلند  صبح  که  یمردم  .ستین  یزیچ  مقابلش  در  کار  نیا  که  کرده  چه  فهمد  یم  خودش  ؟!نگو  دروغ  دییگو  یم  من

 گناه  شانیبرا  گفتن  دروغ  فردا  پس  مردم  نیا  حاال  .ه اندگذاشت  کنار  خوردن  بآ  مثل  را  خدا  دستور  نیباالتر ن،یتر  مهم  ن،یاول  نندیب  یم  و

 دستور  نیتربزرگ آن که فهمد یم دارد خودش شود؟ یم حساب گناه کردن زنا شود؟ یم حساب گناه خوردن عرق ؟ شود یم حساب

 اسمم خدا دشمنان در که من است، پاک حسابم که من ام، رفته خدا جنگ به که من پس خب .هگذاشت کنار خوردن آب مثل را خدا

 تو  دیگو یم .دخند یم من به خدا باشم؟ خدا دیمق چه یبرا نکنم؟ خدا مخالفت زهای چ هیبق در چرا نکنم؟ فیک چرا پس ،شده نام ثبت

 من  یبرا افتاده  ادتی  حاال  ؟یینگو  دروغ  افتاده  ادتی  حاال  ؟یخوان  یم  نماز  من  یبرا  یآمد  حاال  ،ینکرد  گوش  را  من  حرف  حرف،  اصل  در

 من  یبرا ،یدار علیه السالم نوح عمر ،مقام و رکن نیب یده یم شکنجه خودت به حاال .ینکرد گوش را من حرف اصل تو ؟یریبگ روزه

 .کند ینم خسته  را خودش خودش، نیبنابرا .خواهد ینم خدا که داند یم خودش .خواهم ینم ؟یکن یم عبادت

 آب مثل ،تر راحت یلیخ یفرع  دستورات در خود به خود کردند، مخالف خدا دستور اصل با مردم یوقت که است نیا جهینت نیاول پس

 .شود یم یعاد شانیبرا مخالفت خوردن

 دیبگو مردم به بود بنا تازه ،نشست یم منبر یباال ریغد امام اگر که است نیا ست؟ی چ فهیسق توسط خدامحوری محو نیا دوم جهینت (2

 حاال  ی.فکر مقام در چه ییاجرا مقام در چه .کن درست را غلطش نصف است، غلط نصفش کار نیا .نکن را کار نیا و بکن را کار نیا که

 دیبا یکس چه از .رندیگ ینم ادی را خدامحوری اصالً مردم خود به خود ،دهند ینم او به زدن حرف اجازه که حاال ،نشسته باال آن او که

 می  بده؟ ادی خدامحوری ما به تو ندیبگو او به بروند سد،یبنو ستین بلد را داد آب بابا خودش نیا ؟!رندیبگ ادی ابوبکر از بروند رند؟یبگ ادی

چگونه باید به خدا معتقد باشم تا محور خدا را به شما بگویم. این طبیعی است. حاال برای  و دانم خدا چگونه است گوید من اصالً نمی

 عبادت خدا. خلیفه ، نماز است خدامحوریشنگ دهد. شما ببینید یک نماد ق گاهی مواقع مطلب خودش را به جای خود نشان می

آنقدر هم آدم خوبی است  ،بلند شده (به کجا رسید خدامحوریمی خواهم بگویم  .دقت کنیدکمی ) مسلمین خلیفه مسلمین، نماینده

تشریف آورده در   .مقدس زمین استهای    بلند شده آمده در مسجد کوفه که قطعه ای از قطعه  ،که وقت نماز صبح از خواب خود گذشته

محراب، آفرین عجب نماینده خدایی، اول صبح مردم را به نماز فرا می خواند و خودش هم جلوتر از همه می آید در محراب. نماز را شروع 

عدا ما شخواند:    کند در رکوع ترانه می کند، آنقدر مست است از شراب که شروع میمی لبا ُربابا، با قا القا لا ت و شاباعا کنم   . شرم میابا

است که در غدیر سر  خدامحوری کند در محراب. این خاتمه تواند از رکوع بلند شود. آن عرق خورده را استفراغ می از گفتن این. نمی

تر از این  خیلی زرنگ اآنهکرد اما  عمر باید این کار را می ،کرد یعنی ابوبکر باید این کار را می ،آن بریده شد و تمام شد. این عادی است

 بینید. ها بودند. گذاشتند اما بخواهند یا نخواهند عاقبت این کار همین است که شما می حرف

کند با کله می رود داخل آن  دهد. یک استخر شراب درست می هشام بن عبدالملک می گوید: اینگونه شراب خوردن به من مزه نمی

آید؟ از او چه انتظاری باید داشت؟ واقعاً در می خدامحوریخورد. خلیفه مسلمین هم هست. از او  میوسط آن هم شراب و کند  شنا می

باید خلیفه برود در استخر شراب. اگر این کار را  ،ای به تقابل غدیر بیاید انتظار همین بود که این کرد. یعنی نشان داد که وقتی سقیفه

نگذاشت خیلی  .عنای آن راه این بود اما کمی دیر خودش را نشان داد. معاویه هم زرنگ بودکند. م معلوم است دارد اشتباه می ،نکند

 رسد. نشان داد که کار به کجا می آخر ،چیزها روشن شود اما آخر گند این راه درآمد. آخر ته آن بیرون آمد

را  خدامحوریمردم کسی را ندارند که از او  ،مورد دوم اینکه وقتی امام غدیر و نماینده خدا وجود و حضور عملی نداشته باشد پس

 .خدامحوریاین تقابل سقیفه با  نتیجه بیاموزند. این هم دو 
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 1قسمت   –جلسه سیزدهم  –مهندسی تبلیغ غدیر 

 
 صلواتی بفرستید.

ی  لا ِلا عا لُهماا صا ُهم الا جا را
ا
ل ف ٍد و عجِّ ماا آِل ُمحا ٍد وا ماا  ُمحا

 
 


