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 ِبسمِ اهللِ الرَّحمنِ الرَّحیم

 هِمُ السَّالَمُالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِالَیَةِ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّةِ المعصومین عَلَیْ

 معنا می کنم:در ابتدا این تابلو و اسمی که برای این دوره گذاشته شده است، را 

 تقابل اعتقادی سقیفه با غدیر

می خواهیم بدانیم، هدف ما از کنار هم قرار دادن این کلمات چیست، تا به ریز مطالب برسیم. تقابل به معنای ضدّیت، تخالف و مخالفت،   

 :این معانی می تواند استفاده بشود. یعنی اینکه درگیری و اجماالً از این اسم همه

 : معلوم باشد سقیفه با غدیر سر سازش نداشته.اوالً

 : نه تنها سر سازش نداشته، بلکه با همدیگر خیلی دعوا داشتند.دوماً

اینکه آن نقاط دعوا کجا بوده؟ ما این بحث را تا اینجا همه متفق القول هستیم. کسی بین ما نیست که بگوید  این موارد مهمتر از همه

ه تخالفی داشته، ولیکن در حد ضدیت نبوده! حاال این غدیر با سقیفه رفیق بوده؛ اما شاید کسی بگوید که ممکن است غدیر با سقیف

تا مشخص شود این ضدیت در کجا است؟ با کلی گویی نمی شود، در این مورد بحث کرد. باید دست بگذاری روی   جزئیات را باید باز کرد

به اینجا مشخص شد. در مورد معنای موارد ضدیت و بگویی که این مورد و این مورد و این مورد. پس تقابل اعتقادی سقیفه با غدیر تا 

فعالً  .آنها را بیان کنیم  های زیادی وجود داشته باشد؛ اما )در این جلسات( آنقدر وقت نداریم که همه  اعتقادی سقیفه با غدیر شاید تقابل

 می خواهیم تقابل اعتقادی را بگوییم. 

 : سقیفه با غدیر.سوماً

خواهیم بگوییم: اگر دعوایی به راه افتاده، دعوا را چه کسی به غدیر با سقیفه! برای اینکه ما می چرا ما سقیفه را جلو انداختیم؟ و نگفتیم

نه اینکه سقیفه بوده و غدیر با آن دشمنی کرده است. بنابراین روی  غدیر بوده و سقیفه با آن مخالفت کرده!راه انداخته؟ سقیفه! یعنی 

 با دقت انتخاب شده است. خیلی فکر شده و عنوان  عنوان تابلو جلسات

 کنم: که ان شاءاهلل خدمت شما تقدیم می از نظر زمان بندی این بحث را به دو قسمت تقسیم کردیم 

 کلیات قسمت اول:

مثالً: که چه نوع دعوایی است؟  اواًل کلیات این دعوا روشن شود ،وقتی می گوییم سقیفه با غدیر ضد، دشمن و مخالف همدیگر هستند

قت طرف می گوید: یک لیوان آب بده بخورم. این زیاد جای روشن کردن جوانب ندارد. یک لیوان آب است بخور! اما وقتی بگویند یک و

برای شما ایجاد سؤال می کند.  ،یک نفر با یک نفر دیگر دعوا دارد و دشمن است. این جمله کوتاه، قبل از اینکه به مسئله سقیفه برسیم

فالن شخص را می شناسی؟ اینها با هم ضد هستند، مخالفند، دشمن اند؟ یک دنیا سؤال در ذهن انسان می  همین که شما گفتی آیا

که چطور شد که این دو با هم دشمن شدند؟ آدم احتمال نمی داد که این دو تا دشمن باشند! مسئله چه بوده؟ هنوز نوبت اینکه   چرخد

ه صورت کلی سؤاالتی پیش می آید که این آدم بر اساس چه مبنایی ممکن است نیست. ب ،بگوییم بر سر چه چیزهایی دشمنی داشتند

که این دشمنی را حل نکردند و همچنان دشمنی  با چیزی دشمن شده باشد؟ این یکی چرا با این دشمن شده؟ مسئله چقدر مهم بوده

ی خواهیم ببینیم این اتفاق کلی چرا اتفاق افتاده؟ باقی مانده. اینها کلیات است. یعنی دست روی ریز مسئله گذاشتن نیست. ما هنوز م

 این ماجرا چرا باید به وقوع بپیوندد؟ این کلیات ماجراست. 
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 جزئیات قسمت دوم:

این یک، این دو، این سه و چهار. مثال  .بر سر چه دشمن هستند؟ باید نشان دهیم .وقتی به جزئیات برسیم، سقیفه با غدیر دشمن است

ارد دشمنی غدیر با سقیفه را باید بگوییم. این می شود جزئیات. پس بحث ما درباره تقابل سقیفه با غدیر نصفش ده مورد موضوع مو

به برکت  ،کلیات قضیه است و نصف دیگرش جزئیات و موارد این تخالف، تضاد، دشمنی و مقابله است. برای اینکه بحث را شروع کنیم

 کته برای کلیات این بحث یادداشت کردم. ، من چهارده نعلیهم السالممحمد و آل محمد 

 : اصالً چرا ما باید به بحث تقابل سقیفه با غدیر بپردازیم؟ نکته اول

تکرار نشود و حرف  غدیرستان بنایش بر این است که موضوع تکراری نباشد. بحثی که سالهای قبل بیان شده در این جلسات جدید

من برای شما شش، هفت جلسه بگویم که  ه انتخاب کردیم اصل ضرورتش چه بوده؟ مثالًجدیدی برای گفتن داشته باشیم. این بحثی ک

شور یا شیرین است. پس باید بحثی باشد که   ،آب برکه غدیر چگونه بوده! چه فایده ای دارد. آب برکه غدیر آب هست؛ چه سرد، چه گرم

یر چه فایده ای دارد؟ به چه درد ما می خورد؟ کدام بحث اعتقادی فایده داشته باشد. پس سؤال این است که دانستن تقابل سقیفه با غد

 ما درباره غدیر را حل می کند؟ جواب این سؤال مهم است.

را نداند. یا به عبارت دیگر اگر درمقابل چیز به درد بخور، چیز به  که اگر انسان تقابل و ضدیت چیزی را که وجود دارد واقعیت این است

قدر خوب را نخواهد دانست. موقعی بر ارزش آن نعمتی که در دست داری پی می بری که بدانی چیزی که بر خالف   ،ددرد نخور را نشناس

و ضد این است، چقدر بد و بی ارزش است. اصالً خاصیت تضاد این است. خوب و بد مقابل یکدیگر هستند. شما موقعی قدر خوب را می 

یا یک ماشین  که بگویی ما قدر این چیز خوب را نشناختیم. اعم از یک انسان خوش اخالق  دانی که گرفتار بد شوی. بالیی سرت بیاید

خیلی خوب که درست کار می کند. یک غذایی که خیلی برای بدن فایده دارد. قدر همه اینها را کی می دانیم؟ موقعی که ضد این را 

عجب چیز خوبی بود. آن موقع است   ،ه بگویی ماشینی که قباًل داشتیمببینی. مثاًل یک ماشینی درست راه نمی رود، بالیی سرت بیاورد ک

که می فهمیم. وقتی این غذای پرفایده را می خوری، آن موقع که غذای بد و مضر را خوردی و دو سه روز مریض شدی و دکتر برایت 

خر. همه نعمتهای دنیا اینطور است که سرم نوشت، آن موقع می گویی آن غذای قبلی عجب چیزی بود و ما قدرش را ندانستیم. الی آ

گیر یک چیز بد می افتد، متوجه ارزش و قیمت  تا زمانی که از دستش می دهد و آدم وقتی یک چیز خوب را دارد، قدرش را نمی داند

 آن می شود.

هر آدمی در دنیا ببیند که دو چیز مقابل هم . این نتیجه را به ما می دهد که ما اصاًل کاری نداریم که شیعه هستیم اول و آخر این بحث

. موقعی آدم قدر غدیر و ارزش های غدیر را بفهمی  های سقیفه را ببین تا قدر خوبی  شما بدیقرار گرفته اند؛ یکی سقیفه و دیگری غدیر.  

را می داند که آنچه را که سقیفه به بار آورده و آنچه که اهداف سقیفه بوده است و آن ضررهایی که سقیفه زده را خوب  داشتن غدیر

 تشخیص بدهد. آن موقع می فهمد که غدیر داشتن چه قدر ارزش داشته است. چرا ما می گوییم خدایا شکرت و می گوییم: 

 مَسِّکیِن بِوالیَت«»الحَمدُ لِلّهِ الَّذی جَعَلَنا مِنَ المُتِ

کس آورد که هیچسقیفه یک بالیی سر مردم در  دانیم چه نعمتی در دستمان است، نه! بلکه می گوییمخدایا ما نه این که نمی  می گوییم 

ی دستمان پس ما آنها را خوب نمی دانیم و بر آن اساس می دانیم که اکنون چه گل .حتی سر تیر و طایفه خودش این بال را درنمی آورد

که همه منفعت با ما است و به همه ضررها لگد زده ایم و نگذاشته   است. می دانیم که در کدام خانه آمده ایم. می دانیم چه جایی آمده ایم

 ایم که آنها به ما نزدیک شوند.
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 بحث اول کلیت:

تقابل و ریزه کاری این ضدیت طبعًا به دست می آوریم ما با شناسایی این    اولین نکته کلی درباره بحث تقابل غدیر با سقیفه این است که

که سقیفه چه ها دارد؟ نقاط ضدیتش با غدیر کجاست؟ این که یک چیزی به نام غدیر بوده و سقیفه آمده آن را نابود کرده. خب؛ آیا کار 

ببرد، این را بشناسیم. پس اول ببینیم سقیفه خوبی کرده؟! پس ما برویم طرفدار سقیفه شویم! یا اگر کار بدی کرده و آمده غدیر را از بین  

 به چه اهدافی آمده است، چه خبر بوده که با این ضد شده تا با نفی آن، غدیر را در اعتقادمان جا بیندازیم. 

، که دانستن تقابل سقیفه و غدیر یک ضرورت برای غدیریان است، برای هرکس که می خواهد اهل غدیر شود  از خاصیت این بحث است 

اما دشمنش، مقابلش، متقابلش و مخالفش را نشناسد، نصف به نصف از غدیر کم دارد. نشان به آن نشان که در خطبه    اگر غدیر را بشناسد

در غدیر خم )من این را آمار گرفتم دقیق نشستم مطالعه کردم(، نصف آن راجع به دشمنان غدیر است. در  اهلل علیه و آلهصلی  آقا رسول اهلل

ایراد فرموده اند، نیمی از آن درباره دشمنان غدیر است، درحالیکه شما در صلوات اهلل علیه ایی که پیغمبر  خطبه یک ساعت و بیست دقیقه

حاال که وقت آوردن اسم  .یک موقعیتی که می خواهید، یک سفره قشنگی را پهن کنید، معموالً می گویند حاال که وقت دعوا  نیست

ها را می گوییم. یک وقت دیگر ضدش را می گوییم. اما آقا   حاال یک وقت دیگر دشمنی  شما شیرینی هایش را بگو تا بعد  .ها نیست بدی

این کار را نکردند و در همان جلسه و در همان خطبه، نه در حد اشاره! بلکه در حد نصف خطبه اشاره به  اهلل علیه و آلهصلی رسول اهلل 

 دشمنان غدیر کردند. حتی از صحیفه ملعونه نگذشتند:

 الصَّحیَِفه«»اال اِنَّهُم اَصحابُ 

یعنی تا اینجا نشان دادن دشمن را به  .کدام صحیفه را می گویندصلوات اهلل علیه پیغمبر  که وقتی این را فرمودند، اکثر جمعیت نفهمیدند 

د که قرار دشمنان غدیر تا اینجا پیش می آین ،که آی اهل غدیر! ای کسانی که این اعتقاد را می خواهید قبول کنید غدیریان انجام دادند

اهلل صلی  ها در جهنم چگونه هستند. در آیات قرآن چگونه هستند. آقا رسول اهلل حواستان باشد که این .بر ضد غدیر هم پیمان شوند است

که آی غدیری! اگر دشمن غدیر را نشناسی،   همه گونه به پر و پای دشمنان غدیر در خطبه غدیر پیچیده اند. این بدین معنا است  علیه و آله

دشمن غدیر نصف به نصف از غدیر چیزی نمی دانی، نصف به نصف ممکن است سرت را کاله بگذارند. بیا و  .هستینصف به نصف پیاده 

 .را هم بشناس

 بحث دوم کلیت:

اما االن فرصت بررسی بیشتر    تقابل غدیر با سقیفه در همه ابعاد است  مطلب بعدی درباره تقابل سقیفه با غدیر به شکل کلی این است که

اعتقادی را نداریم. مثاًل تقابل سقیفه با غدیر در بعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اخالقی. به عبارت بهتر تقابل سقیفه با غدیر   از مباحث

 اما چرا ما بحث اعتقادی را انتخاب کردیم؟ و بحث های دیگر را انتخاب نکردیم؟  در همه ابعاد زندگی و وجودی انسان وجود دارد

با وجود فرصت کم صرفاً می توانیم به یک بحث بپردازیم. همیشه موارد اختالف بین دو فرد و گروه، یک موضوع  واقعیت این است که

اصل است و بقیه فرع هستند. یعنی بر سر یک مطلب دعوا شروع شده است و نقطه شروع اختالف و تقابل محسوب می شود و هرچه غیر 

وقتی به موضوع رسیدگی می کنیم، می بینیم یک روزی در خیابان یکی به دیگری  .ی دارندحاشیه است. مثالً دو نفر اختالف ،از آن باشد

 اهانت کرده و از آنجا دعوا شروع شده و اگر آن موضوع نبود، دعوایی شروع نمی شد. بعدًا این افراد در سر معامالت هم دعوا داشتند، چون

یا بر سر ارث دوباره دعوا می شود. علت تمام اینها این  به دور از هم می نشینند با دید منفی به هم نگاه می کنند. یا در مهمانی هرکدام

 این دعوا قبالً وجود داشته و اینها حاشیه شده که این نتیجه هر اتفاقی دعوا شده است.  است که
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پس باید بدانیم که دعوا و تخالف اصلی غدیر با سقیفه، اعتقادی است و اخالقی و اقتصادی و اجتماعی نیست. یعنی ماجرا این گونه نیست 

و  بر ضد غدیر اقدام کرده اند بر سر موضوع اخالقی اختالف داشته باشند و برای از بین بردن آن اخالق خوب که مثالً سقیفه با غدیر

اصل دعوا بر  برود. صلی اهلل علیه و اله و سلمکه بر باالی منبر پیامبر  اجازه نداده اندعلیه السالم باالی منبر برده اند و به امیرالمؤمنین  ابوبکر را

د. تعیین کرده و فرموده خدا باید خلیفه را تعیین کنصلوات اهلل علیه سر جانشین پیغمبر بوده که جانشین کسی است که در غدیر پیامبر 

خدا نباید تعیین کند و مردم خودشان  ،سقیفه به جنگ با این اعتقاد آمده است که خیررا تعیین کرده است. علیه السالم علی  خدا هم

یا نه مردم نیز حق دارند؟  تعیین می کنند و درست و غلط بودن آن حرف دیگری است. اصالً جانشین پیغمبر را خدا باید تعیین کند

دعوای  ،خدا نباید تعیین کند و مردم باید تعیین کنند. این دعوا اعتقاد را با تیغ زده و دور انداخته که خلیفه پیغمبر را سقیفه ریشه این

 ،از این پایه هزار و یک فتنه درآمده. بعد از آن مسئله اقتصادی پیش آمده اعتقادی است که سقیفه پایه اعتقادی را به هم ریخته است.

اما کسی که مردم انتخاب کردند و هزار و یک اشتباه ممکن است پشتش  ه خدا باید مستقیماً راهنمای مردم باشددر اقتصادی که خلیف

که در روز اول اجازه ندادند کسی که نماینده خدا   باشد، در اقتصاد هم همان مسئله پیش می آید. این ثمره اشتباه و تقابل اعتقادی است

هم درست کند، اخالق را هم درست کند. وقتی این منصب به دست کسی که لیاقت این مقام را نداشت درآنجا بنشیند و اقتصاد را  ،بود

یک مسئله اعتقادی   ،خواسته پیش می آید. پس تقابل اصلی سقیفه با غدیرناخواسته یا  افتاد، هزار و یک مسئله ضدیت بین این دو گروه،  

 الت گوناگونی بوجود آمده است.است. یک دعوای اعتقادی شروع شده و به دنبال آن مشک

 بحث سوم کلیت:

ما برای این که این تقابل و ضدیت سقیفه را با غدیر کشف کنیم، نیاز به یک بحث و مطالعه و تحقیق مفصل داریم. شما یک لحظه سقیفه 

روید برای این که پیدا کنید که می .دارندگویید که دو نفر با هم دعوا شما یک موقع می .را کنار بگذارید. برویم سر یک بحث دیگری

که پر از مسائل جزئی و مسائل فردی است. سر این که   شودقطور تشکیل می است؟ آثارش چه بوده است، یک پروندهاصل دعوا چه بوده  

 اما تا بیایید جمع بکنید استاست، آن یکی چوب بر سر آن یکی زده  است، آن یکی به این چپ نگاه کردهاین به آن یکی فحش داده 

 شود.عظیمی درست می است، یک پروندهکه این تقابل بین این دو نفر چه بوده 

 یک نفر را مجروح کرده یا کشته   استآورند که یکی زده  که در ابتدا یک خبر می های جنایی خوانده یا دیده باشید  شاید شما در داستان

مسئله خیلی زود کشف می شود. اما وقتی  دآید و ممکن است که فکر کنیخیلی ساده به نظر میاست. در ساعات و لحظات اولیه قصه 

قضیه فرق می کند.  ،خواهند پرونده را دقیق وکامل بررسی کنند و جلوی قاضی بگذارندکه می افتدبه دست آن بازپرس و دادستان می

هم از چیزی که به نظر شما در ابتدا آن  .آیداستان ششصد صفحه درمیشود که از آن ماجرای وحشتناک، یک کتاب دواقعًا گاهی می

شناختید؟   پرسد. آیا شما آنها را می  این دو نفر سؤال می  شود. از پنجاه نفر درباره  وارد گود می  به علت اینکه بازپرس پرونده  .ساده می آمد

کند. کند و از تک تکشان سؤال می  دان عینی آن ماجرا را پیدا میدانستید؟ در این ماجرا چیزی شنیده بودید؟ شاه شان را میسابقه 

رود در پرونده، ده  ها هم می برند به پزشکی قانونی، معاینات انجام می شود و اینآن شخص را می .کندهمسایگان سؤال می از همه

 شود.  ته آن را در بیاورد، گیج میکه قاضی تا بخواهد  قطوری شد بینید یک پرونده شود. ناگهان می صفحه هم مال آن می

که یک تحقیق مفصل الزم دارد. شما   خواهیم تقابل سقیفه و غدیر را از بعد اعتقادی پیدا کنیم  یایم، م  حاال در این مرحله که ما رسیده

کنید به   است؟ فکر میهای سقیفه و غدیر بر سر چه بوده   که ضدیت  خواهی کشف کنی  خواهی این را پیدا کنی؟ از کجا می  از کجا می

کدام دهم. فکر کنید اگر هر شود این را کشف کرد؟ به چه قیمتی؟ من االن دو سه تا نمونه و سرنخ به شما می سادگی و به راحتی می

که به  شود. یک روزی یک اتفاقی افتاده است اما تمام نمی ی شودیکی از اینها تحقیق کنید، چند سال تحقیق م از شما بخواهید درباره

یک آدمی نشسته است که هیچ ربطی نداشته است. نه علمش صلی اهلل علیه و آله، مستقیم خدا بنشیند به جای پیغمبر  جای اینکه نماینده

 های بی است، چه آدمدر همان روزهای اول اتفاق نیفتاده است! اواًل که در همان ماجراها چه قضایایی که را داشته! نه از طرف خدا بوده
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و همه به خاطر همین  ندا اند، چه بی گناهانی که از اموالشان محروم شده گناهی که تبعید شده اند، چه افراد بیگناهی که کشته شده

است. بزرگترین و ایی در آن روزگار اتفاق افتاده که در اثر آن افتراق امت چه باله قصه. بعد اگر شما بخواهید این را کش بدهید تا امروز

، از همان دعوا بیرون آمد. سالم اهلل علیهاطاهره  گیرد. شهادت صدیقه جا دارد نشأت می اعظم آن ماجرای کربال است. بدانید که این، از آن

خب؛ اینها که شوخی  .پیغمبر خود را ببرند مردم با نام خدا، سر پسرکه همچون حضرت زهرایی را بین در و دیوار جلوی مردم بکشند. 

صلی اهلل علیه من تا کجا گفتم؟ حاال دیگر شما بیایید نگاه کنید و ببینید خلیفه های بنی امیه عرق خور و زناکار، باالی منبر پیامبر  .نیست

شود که اگر آن روز کسی جنایت کرده است، آیا اینها دنباله همان قصه نیست و نباید درهمین پرونده برود؟ نباید نوشته ب .نشستند وآله

تا بعد ببینیم   ها همه دنباله آن است و نباید به حساب اینها رسیدگی شود؟ نباید این تقابل بررسی شود؟ حاال همین طور جلو بیاییم  این

در محراب مسجد  .نماز چه کردندهرکدام از این حاکمان کثیف بنی امیه، حاال اولی ها به جای خود، با اموال مردم چه نکردند. درباره 

اما در رکوع ترانه می خواند. بعدش هم دور از جان شما و دور از مجلس، عرق و شرابی که خورده بود،  برای مردم نماز می خواندند

ررسی هست، این هم استفراغ می کند و در محراب می ریزد. آیا این را نباید به حساب آن روز اول نوشت؟ آیا نباید اگر این پرونده قابل ب

درچنین  که یک روزی امام جماعتی که شب شراب خورده است، بیاید وسط محراب بررسی شود که تو چرا باید یک پایه ای بگذاری

 حالی برای مردم نماز بخواند و بعد هم درمحراب چنین بکند؟!

تا همه خلفای بنی امیه و خلفای بنی عباس  جلو بیاییم که کامل باید بررسی شود. حاال همین طور همه پرونده همان قصه است ااینه 

پرونده سقیفه و  را درکنار هم بچینیم، می بینیم چه فتنه و آتشی در دنیا از سر آن روز سقیفه بنا شده است. اگر هریک از شما بخواهید

های  قدر که می توانید مطالعه کنید و کتابهر .نیاز به تخصص نیست ،این تقابل را تکمیل کنید، در هر حدی که علم و اطالعات دارید

این جنایت سر از کجا درآورده است و چقدر طول کشیده؟ حاال ما یک کار دیگر می کنیم و آن اینکه قبل  تاریخ را ورق بزنید و ببینید

است، بیاییم ابتدا یقه خود سقیفه از اینکه ما برویم و آثار این جنایت را بررسی کنیم و نشان دهیم که تقابل سقیفه با غدیر چگونه بوده 

 را بگیریم و ببینیم که اینها اصالً چه انگیزه ای برای این کار داشتند؟

افراد دیگر هم همینطور.  .پول یا کارت یا چکش هم داخل جیبش است .به عنوان مثال: یک آدمی درخیابان بدون دردسر راه می رود

خالصه   .ی می خواهد نان بخرد و آن دیگری نخود و فرد دیگری قصد دارد آبگوشت بخردیکی می رود تا ماشین بخرد و دیگری خانه، کس

اما یکدفعه یک دزدی دست در جیب دیگری می کند و پولش را درمی آورد و دعوا   همه دارند زندگی می کنند و کاری به یکدیگر ندارند

اما نه پلیس خبر می کنند و نه با هم درگیر می شوند  و را می گیرنداو فرار می کند و همه دنبالش هستند و بعد ا .و آتش به پا می شود

که این آقا چه انگیزه ای داشته که دست درجیب مردم کرد؟ مردم  دیگر را خونین مالی می کنند. اینجا اصل سؤال این استو نه هم

ریخت، ما قبل از اینکه آثار جنایتش را بخواهیم پیدا   این آدمی که اول از همه آمد و همه چیز را بهم  .مثل آدم داشتند زندگی می کردند

 چرا این کار را کرد؟ کنیم، همان نقطه اول می ایستیم و می پرسیم: انگیزه این آقا چه بود؟

سقیفه را ما برای بحث تقابل اعتقادی سقیفه با غدیر، اول کاری که باید بکنیم این است که  پس مطلب نکته کلیت سوم این است که

ابتدا به سالبه بکشیم و اعتراف بگیریم که تو چه ادعایی داشتی که این بساط را برهم ریختی؟ خودت بگو. اصالً کاری به جنایاتت وآثارش 

علی بن ابی  چه شد که آتش بپا کردی؟ چرا نگذاشتی به اینکه چه به بار آوردی نداریم، خودت رک و پوست کنده بگو کاری .نداریم

 بیاید؟ برای تو چه فایده ای داشت؟ چه فکر کرده بودی و چه انگیزه ای داشتی؟ علیه السالم طالب 

و به آنها اعتراف نموده و گفته است که من چرا این کارها را کرده پس باید برویم سراغ انگیزه هایی که خود سقیفه بدان تصریح کرده 

که ما می توانیم کشف کنیم که چرا این تقابل و دعوا پیش آمده است و چرا اینها بر سر غدیر ریختند و  این بهترین نقطه ای است .ام

پی به اصل مطلب ببریم.  سی آثار آن می رسد تا از آثاراین بال را بر سر غدیر درآوردند. حاال وقتی این تقابل مشخص شد، نوبت به برر 

 الحمدهلل رب العالمین            پس تا اینجا من به سه نکته اشاره کردم.


