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 حیمالرَّ منِحَالرَّ اهللِ سمِبِ
 

 های تحلیل و تفسیر و برخورد نواصب با جریان غدیر بود. بحث ما راجع به شیوه

گوید که   می  «البدایع و النهایه»را قطع کنند. آقای ابن کثیر در    علیه السالمکه ارتباط غدیر با والیت امیرالمؤمنین  برایشان این است  نکته مهم  

 . م«لیه  نه ع  در م  ص   بب ما کان  س   »به  جریان مربوط به ارض یمن است. 

که لشکر ت یک نفر سپرده و فرمانده تعیین کردند. زمانی  دس  ی اینکه به حج برسند، غنائم رابرا  علیه السالممنین  قضیه چه بوده است؟ امیرالمؤ

: تا به و همه لباس جدید پوشیده اند. حضرت فرمودند ها رفته و مشاهده کرد که غنائم تقسیم شدهسید، موال نزد آنرمدینه ر یکی شهبه نزد

گوید:   فرمانده را هم به دلیل تقسیم غنائم توبیخ کردند. آقای ابن کثیر میها را در بیاورید و   ، سریع لباسنرسیده اید  صلی اهلل علیه و آله  رپیغمب

 س  »ب  
 
 درست.    ، عدالت بود وعلیه السالم  کار علی  م من المعدله«لیه  ع    نه  صدر م    کان    بب ما

 
  ،موالر  کا  ،اما آنها گمان کردند  ورا«م ج  عضه  ها ب  ن  ذی ظ  »ال

کار موال درست  ک«فی ذل  عه   م   واب کان  الص  »و   گوید: فشار بیاورد و بخل بورزد. بعد آقای ابن کثیر می به آنها خواهد و می کار درستی نیست

ین ذلک ه ب  دین  لی الم  ع ا  ج  ر   ک و  ناس  یان الم  لی من ب  فرغ ع  ما ت  ذا ل  »له  مالی کند! ، تا اصل قضیه را ماست دهد بود. یک مقدار نرمش نشان می

مسیر بازگشت ر د صلی اهلل علیه و آله و سلم، پیغمبر اکرم بگو مگو شده بود علیه السالم چون بین نیروها و امیرالمؤمنین :گوید می ریق«فی اثناء الط  

حت  شجره  زیر درختی که آنجا بود،    »و کان یوم االحد« روز هجدهم از ذی الحجه در روز یکشنبه    ،مفصلی را روز ثامن عشر  به مدینه خطبه »ت 

 .»فبین فیها اشیاء« خواندند. هناک«

از  علیه السالمو قرب علی  علیه السالم گوید در آن خطبه فضیلت و امانت و عدالت علی می س آن خطبه کو؟!پ گویی، آقای ابن کثیر مگر نمی

هایش را ذکر کند، سرنخ  می همه اینها را فرمودند و ابن کثیر فقط چه صلی اهلل علیه و آلهکرد. پیامبر اکرم را تبیین  صلی اهلل علیه و آلهنبی اکرم 

  .کان فی نفوس«»ما با این خطبه از دل مردم درآورد  صلی اهلل علیه و آله پیامبر »ما ازاح به«گوید:  آورد. بعد می کند و خطبه را نمی می

سرنخ فضیلت   کنی؟  گویم خب این خطبه کجاست که شما خالصه اش را نقل می  می  ،حرف ابن اسحاق را هم نقل کنم  حاال من قبل از اینکه

چیز  وقت چطور در این خطبه راجع به همه  آن نیست! کنی اما خود خطبه قرب موال را نقل می ، عدالت، امانت وعلیه السالم امیرالمؤمنین

 اختالف اشاره نمی کند؟!    به قضیهاما اصالً که در جلسه اول اشاره کردم. کند صحبت می

که با پیامبر اکرم  از یمن برگشتند علیه السالمحضرت علی  »لما یقبل علی من الیمن«گوید:  می کند، آقای ابن کثیر از ابن اسحاق نقل می

»استخلف علی برساند.  صلی اهلل علیه و آله سریع خود را به پیامبرسبقت گرفت تا  اهلل« »تعجل الى رسول مالقات کنند، در مکه صلی اهلل علیه و آله

این جانشین تخلف   »فكسی کل رجل من القوم حله من البر«.  برای نیروها یک نفر را تعیین کرد که آن یک نفر تخلف کرد  جنده الذین معه«

مکه که  نزدیک »فلما دنا جیشه خرج لیلقاهم«ها را تقسیم کرد.  گوید، تخلف کرد و پارچه ها و لباس می کرد.خیانت گوید  کرد. نمی

ها به فرمانده گفت: این »قال ویلک ما هذا« .د همه پارچه های یمنی پوشیده انددی » فاذا علیهم الحلل« .شان رفترسیدند، موال به استقبال
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تا وقتی همه مردم می آیند، با لباس  »لیتجملوا به«برداشتم  من از این غنائم و بیت المال سوت القوم«»ک چیست؟ ازکجا آورده اید؟ گفت:

»فنتزع  برسد.    صلی اهلل علیه و آلهبل از اینکه پیامبر اکرم  ق  »قبل أن ینتهی به الی رسول الله«  .دربیاور  تمیز و نو وارد شوند. موال فرمود: وای برتو!

 از این کار ناراحت شدند. غدیر مربوط به این است. »فردها فی البر و اظهر الجیش شكواه«درآورد.  زوربه  الحلل من الناس«

 در مکه نبود، کجا بود؟ در مدینه.  ها اصالً، اما االن وقتش نیست. این شکایتهمین مفصل حرف بزنم من باید راجع به

، یعنی چه؟ یعنی یکدفعه برای جنگ رفتند یکدفعه قاضیآً و یکدفعه جابیاً.  یکدفعه داعیاً،  .چند دفعه به یمن رفتند  علیه السالمعلی بن ابیطالب  

  آوری حقوق و ذکوات.یکدفعه برای قضاوت و یکدفعه هم برای جمع  برای دعوت به اسالم.

آن جمله معروف   صلی اهلل علیه و آلهپیامبر    ،ناراحتی بسیار شدیدشان شدو موجب  شکایت کردند    صلی اهلل علیه و آلهاختالف که به پیامبر اکرم  قضیه   

در  علیه السالممنین مربوط به شَکوا از امیرالمؤ .ه و فقط یک تیکه اش را آورده استمتأسفانه بخاری همه اش را قیچی کردکه  را فرمودند

در آن اقامت می  و کرد: آن خانه ای که موال زمانی که در یمن بودند مدینه است و مربوط به این قضیه نیست. یک نفر یمنی تعریف می

خدا ان شاءاهلل عزیزان را بر وهابیت پیروز  .االن هست وکنارش هم مسجد است ،د(کردند )حضرت شش ماه برای تبلیغ در یمن زندگی کردن

نماز کردند، سخنرانی کردند، خطبه  انیم برویم و آن خانه را ببینیم. موال شش ماه در آنجا اقامهشان را به خاک بمالد و ما بتوکند و پوزه 

البته به جز مساجدی که وهابی ها سلطه  ،روید ایشان پنجاه خطبه آنجا ایراد کردند و تا به امروز به مساجدشان که می .های جمعه داشتند

 بوده، باالی محراب نوشته شده:  اجدی که در دست زیدی هاداشتند؛ در مس

 الله،
 

ل سو   ر 
ً
دا م  ح  ، م   الله 

 
ال  إ 

ه 
 
ل يُّ الله«  »ال إ  ل   و 

ً
ّیا ل 

 ع 

شش ماه هم ایستاد و هیچکس هم طرفش نیامد. از آن روز داعشی ها و روش داعش منفور بود. از  .خالد رفت و با خشونت برخورد کرد 

 ع کردند و صحبت و سخنرانی کردند.ال رفتند و رؤسا را جم وسران داعش بود. ولی م خالد پیداست که اگر االن بود، جزء کارها و کرده های

عالقه کردند. یمنی ها از آن روز  که رسید، ایشان سجده شکر صلی اهلل علیه و آلهگروه گروه اسالم آوردند. خبر به پیغمبر اکرم  ،با یک سخنرانی

داشته، ن کنند که در تاریخ یمن سابقه را می دهند. غدیری به پا میعلیه السالم شان به امیرالمؤمنین مند شدند و االن هم دارند تاوان تعلق 

. را و در کل وضعیت خانه و .. .پوشند گیرند و لباس نو می جشن می گویند. عنوان عید به همدیگر تبریک می همینطور. غدیر را بهعاشورا 

دانم  . نمیکنیم، به پا کردند فرمودند و همین عاشورایی که ما به پا می السالم معلیه ها همان عاشورایی را که اهل بیتدهند. این تغییر می

. اینان به سبب سخنرانی های موال و همان شش ماهی که آنجا بودند، این تعلق را پیدا ها هست  رسد یا نه. روی سایت  خبرهایش به شما می

 کردند. 

در مدینه بود و حضرت جواب دادند، ربطی به این قضیه ندارد. حرف ابن کثیر هیچ  علیه السالم منینی جریان شکایت نیروها از امیرالمؤول

در برابر نصوص ارزشی ندارد. روایات تصریح  ،اجتهاد ابن کثیر .گوید غدیر مربوط به قضیه یمن است. این اجتهاد است رزشی ندارد که میا

ْنه«کند  می ْصٌب م  والن  ما ه   ینامیرالمؤمن ،صلی اهلل علیه و آله . پیغمبر اکرمکنید؟ مشکل دعوا این نبوده است چرا صورت مسئله را پاک می »ان 
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ْصٌب من اللهآن هم نَصٌْب از جانب چه کسی؟    ماجرای غدیر این است.  .را نصب کرد  علیه السالم رسول . وظیفه  صلی اهلل علیه و آله  ، نه مِن رسول اهللن 

ْغ« .تبلیغ بود صلی اهلل علیه و آله اهلل
ّ
ل 
 ب 

 
ول س  ا الر ّ ه  ی ّ

 
ا أ  عّین«: نفرمود »ی 

 
ول س  ا الر ّ ه  ی ّ

 
ا أ  .»ی 

و می گویی گیری  !! صریح باش، نفاق را کنار بگذار و بگو من شیعه نیستم. چرا در قالب تشیع قرار میمتأسفانه بعضی از این مدعیان تشیع 

انتخاب  ،علی را انتخاب کند و یا می خواهد ،را کاندیدا کرد؟ یعنی چه؟ یعنی هرکسی می خواهد علیه السالمعلی  ،صلی اهلل علیه و آله اکرمپیامبر

من شیعه نیستم. مرد باش و بگو شیعه نیستم. ببین مردم با تو چکار می  ،بازی را کنار بگذار. رک بگو نکند. این تشیّع نیست. نفاق و نفاق 

به سر هم باشد. ولی حرف، حرف  کنند. نه اینکه تشیع را یدک می کشی و به ریشه های تشیع می خواهی ضربه بزنی. ممکن است عمامه

ه«را برنمی تابند. خالصه جریان غدیر  علیه السالممنین ، حرف کسانی است که والیت امیرالمؤنواصب است. حرف ین  ع  قام ب  م  ن  الله ل  . »ن صب م 

می گویید؟ قضیه   ر دور می زند. چهروی همین محو صلی اهلل علیه و آلهاکرم کلمات پیامبر غدیر این است و همه ،نشینی بودهصحبت مقام و جا

. ... !!! چه می گویی؟ می خواهی جریان را کوچک کنی؟ آن روز شلوغ بود و ترافیک از آسمان تا زمین بود ها و ها و لباس اختالف و پیراهن

»یا  راجع به این بوده؟  کردند. ، تقسیمها را تقسیم نکنیم به چه؟ اگر قرار بود این پیراهن مدام جبرئیل می آمد. آخر هم تهدید کرد. راجع

یک«
 
ل  ا 

 
ل نز 

 
غ ما ا

ّ
ل سول ب  ّیها الر 

 
حرف، حرف دومی است . این ما همان را قبول داریم .قبول است ،می گویند نه این آیه در عرفه بوده. باشد .ا

غت   ولی معنای آیه چیست؟    .در عرفه بودهگوید  که او می
ّ
ل ما ب 

 
ل ف فع  م ت 

 
ن ل ه«»و  ا  ت 

 
موریتی عرفه هم باشد، این چه تکلیفی و مأحتی اگر در    ّرسال

 هیچ است؟  آن را اعالم نکند، زحمات بیست و سه ساله ، ولو در عرفهصلی اهلل علیه و آلهاست، چه برنامه ای است که اگر پیامبر اکرم 

ه تمام می شود؟ نه؛ شبهه را جواب بده. با این لحن تند که شما خیال می کنید اگر گفتید این آیه در روز غدیر نیست و در عرفه بوده، قضی

این چه بوده؟ آیا در همان  .اصالً تبلیغ رسالت هم نکردی .سال هیچ کاری نکردی ۲۳در این  که می گوید اگر تبلیغ نکردی مثل این است

. در روز عرفه رمود؟ واضح است چه می گویم یا نه؟ قبولچه چیز جدیدی ف صلی اهلل علیه و آلهپیامبر اکرم  ،عرفه که به قول شما آیه نازل شده

 چه چیزی را در عرفه گفت؟ این را بیان کنید.  صلی اهلل علیه و آلهکید کرد که بگو. پیامبر اکرم خدا تهدید کرد و تأ

چه  صلی اهلل علیه و آلهامبر اکرم آنجا پی فقط این مهم است که بگویید آیه با غدیر خم ارتباط ندارد. خب به عرفه ارتباط دارد. پس بگویید

ه«فرمودند؟  ذکور  ه  الم 
ریف 

ّ
ه  الش

ی اآلی  د ف  ج  م ن 
 
ط یک چیز است. فق ،همان احکام قبل را گفته و چیز جدیدی نیاورده. پس از این آیه جدید »ل

لّی« ه  ع  الی  و  و  دید ه     ،که در طول این سفر حج به آن اشاره ای نشد  »الج 
ّ

 صلی اهلل علیه و آلهر  بعد از نزول آیه. خیلی ها تالش کردند. خود پیامب  اال

 صلی اهلل علیه و آله  اکرمد. آنهایی که برای بعد از پیامبرنگذاشتن اما قریش، آن طمعکاران یعنی بنابر این بود که در عرفه گفته شود .بنا داشتند

 ل آیه نازل کرد نگران نباش، ما پشتیبان تو هستیم.برنامه ریزی کرده بودند، آنها نگذاشتند. خداوند عزّوج

ما َبّلغَت الّرساَلَته« ک َو ِان َلم َتفَعل فَ سول َبّلغ ما ُانِزَل ِاَلیک ِمن ربِّ  »یا َاّیها الرَّ

 .واما تو بگ می دانم ترور و تهدید هست. سوگند خوردند، قسم خوردند، اعتالف کردند که نگذارند »َو اللُه َیعِصُمَک ِمَن الّناس«بعد آن: 

 .اکبراهلل عیدروز غدیر چه نامی پیدا کرد؟  مردم را جمع کردند و جریان را مطرح کردند. له و سلمآصلی اهلل علیه و اکرم ، پیامبر ابالغ کن. خب
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تا مسلمین   آل سعود را سرنگون و ریشه کن  خدایاحج تمام شد.    »لّما قضی مناسكه«غدیر این مطلب را نقل می کند.  ات را دقت کنید. عبار

وقتی مناسک تمام شد و به طرف مدینه برمی گشتند، به جُحفه رسیدند. جحفه پنج یا  :می فرماید در کمال امنیت مشرف شوند. بتوانند

منطقه که می رسیدند، هرکس از سمتی می رفت. اهل مدینه از یک راه، عراقی ها از یک راه، مصری ها از یک راه. شش راه است. به آن 

پنجشنبه بود که جبرئیل آیه نبه هم بود و گرنه می گفت یکشنبه.  )جحفه(. بعد می گوید که روز پنجش  همین غدیر منطقه افتراق کجاست؟

در اینجا عبارات   مردم ابالغ کند.  هرا به عنوان َعلَم و امام مردم معین کند و این را به هم  علیه السالمالب  طل کرد و دستور داد که علی بن ابیناز

 این را به دیگران هم منتقل کنید. نباشید که فقط خودتان بدانید. نه!عجیب است. مردم این جور 

 فرمودند: صلی اهلل علیه و آله و سلم پیامبر هزار نفر. آخری های کاروان هنوز نرسیده بودند. 1۲0جمعیت خیلی زیاد بود، .به جحفه رسیده بودند

همین جا بایستید. هوا به شدت گرم بود. دستور دادند که منبری ، بیایند. هایی که هنوز نرسیده اندبرگردند و آن کسانی که جلوتر بودند،

 بالناس«نماز ظهر بوده یا اجتماع بوده،  نودی للصالة« »حتی اذادرست کنند. 
ّ

 هاجرا«نماز جماعت خواندند و  »صال
ً
روز گرمی  »کان یوما

 »من شدة«بخشی از عبایش را زیر پایش گذاشت و بخشی از آن را روی سرش  «تحت قدمیه»یضع رجل بعض ردایه علی رأسه و بعضه بود. 

 یات است.ئاینها جز که آفتاب پیامبر را اذیت نکند. یک پیراهن یا پارچه ای آوردند و روی جایگاه قرار دادند »وظلل بثوبٍا« ،از شدت گرما

 صرف«
ً
ما

ّ
 وسط القوم« .نماز خواندند »فل

ً
هزار نفر  1۲0هم صحبت کردن برای  االنچگونه صدا می رسید؟  .دجمعیت زیاد بو »قام خطیبا

یعنی چه؟ یعنی البه الی جمعیت افراد می ایستادند و حرف را بر می گرداندند.   ند.منادی داشت  بدون بلندگو سخت است. بعضی ها می گویند

زاده ام آیت   جل دستور داد که اینجا و از اینجا رد نشوید. استادخداوند عزوزاده ام شنیدم فرمود: آن منطقه را ما تجربه کردیم،    ولی از استاد

 ایستادم. ایستاده بودند، صلی اهلل علیه و آله و سلمحاج رضا وحید فرمودند: من خودم آنجا آزمایش کردم. در همان منطقه ای که پیامبر اکرم  اهلل

مان را عوض کردیم و جای گفتم و برادرم شنید. سپس حیمن الرَّ حمَ لله الرَّ اَ  سِم بِ به برادرم گفتم برو و آن آخر بایست و بعد من معمولی 

 گفتم، اصالً حیمن الرَّ حمَ لله الرَّ اَ  سِم بِ  او گفت و من با فاصله زیاد و عادی شنیدم. جایمان را عوض کردیم و به منطقه ای دیگر رفتیم و

 ه همه می رسید. که صدا ب آن منطقه خاصیت این چنینی داشته . انگار کهنشنید

مگر شما  :فرمودکه من روزهای آخرم است.  »نبأنی لطیف الخبیر«خطبه را شروع کردند به خطبه خواندن.  صلی اهلل علیه و آله و سلمپیامبر اکرم 

»ایها   بله. فرمود: :حق است؟ گفتند من پیامبرم، بهشت و جهنم حق است. مرگ و ساعت قیامت و اینکه « ال اله اال الله» شهادت نمی دهید

می   ؛ من پیشاپیش شما: مردم: بله! نه اینکه منادی باشد، همه گفتند: بله. فرمودگویم؟ همه گفتند  چه می می شنوید  «؟الناس! اال تسمعون

صحبت  «»کیف تخلفونی فی الثقلین؟ یادگار دارم که به شما می سپارم. دو اشتند.. اشاره به حوض کوثر دشما پشت سر من می آیید روم.

ر  : ثقالن چیست؟ فرمود «ناد: و ما الثقالن یا رسول الله؟»فنادی م از ثقلین است، صحبت پارچ آب نیست. »الثقل االکبر کتاب الله، و اآلخ 

ها با هم تا قیامت این «»حتی یردا علی الحوضتا زمانی که  ،از هم جدا نمی شوند این دو خدا به من خبر داد ها امانت است واین عترتی«
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علیهم  جلوتر از اهل بیت »فال تتقدموهما«جل پذیرفت.  و ، خداوند عزها جدا شدنی نباشند: خدایا اینگفتم فیهما« »سألت ربی ذلكهستند. 

در زمان   صلی اهلل علیه و آله و سلماکرم    اگر پیامبر  روید. دیدید آن بنده خدا می گویدفسابق؟ بله، مارق، و الزم، الحق جلوتر از ایشان ن  نروید.  السالم

دهی. استغفر اهلل نسبت  را نشان میدست راستت کدام است؟ پای چپت  گویند بساطت را جمع کن. به تو می ، حرفهای مرا می زد.من بود

ر«چه جسارتهایی؟  علیهم السالمبه اهل بیت  ر من الب  ّیز  اله  م   پیامبر نظر داری؟ که حاال بگویی به نظر من! تو اهل تشخیص نیستی تو اصالً »الت 

كوا«که باز هم    عقب هم نباشید.  جلوتر از این حرکت نکنید که هالک می شوید  :فرمود    صلی اهلل علیه و آله و سلم هل 
 علیهم السالم   . جایگاه اهل بیت»ت 

یعنی چه؟ یعنی هم زیر   »حتی رئی بیاض آباطهما«  را گرفت و باال برد.علیه السالم  میرالمؤمنین  سپس دست ا  »ثم اخذ بید علی«را تثبیت کرد.  

را  السالم و ةعلیه الصال. به گونه ای که همه حضرت علی صلی اهلل علیه و آله و سلمدیده شد و هم  زیر بغل پیامبر اکرم  علیه السالمبغل امیرالمؤمنین 

 کردند. »بوکو حرام«گرفتار داعش و گرفتار  انی که حق را مخفی کردند و امروز جامعه اسالمی رادیدند؛ همه. خدا نگذرد از کس

برکت به  میلیون شیعه ۲۵گویند می اما تغییر کرد. اهلل به آقای زکزاکی عافیت بدهد و حفظش کند. ایشان مالکی مذهب بودشاء خدا ان 

که در روز روشن دخترانتان را می برد، مقابله نمی کنید. اینان  کو حرام«»بو شما با  خنرانی هم گفتم، گفتمایشان است. من حتی در یک س

هنگامی که در حال عزاداری در حسینه ای در زاریا بودند، هزار شیعه را  ،روز اربعین است. دارند. همه چیز زکزاکی علنیبرنامه زیر زمینی 

 در یک روز کشتند. 

را که   علیه السالمیعنی چه؟ همه دیدند علی ابن ابیطالب    ،علما «»رفع ید علی عرفه القوم اجمعون  صحنه بودند،از کسانی که در آن    دخدا نگذر

»ایها  ، از مردم اقرار گرفتند. را باال گرفته بودند علیه السالمهمین طور که دست امیرالمؤمنین  .است صلی اهلل علیه و آله و سلم دست در دست پیامبر

ان الله  » :انیم. فرمودنمی د »الله و رسوله اعلم!«ترین کس به شما کیست؟ قالوا: سزاوار «اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم؟الناس من 

  .تر هستمن هم به مؤمنین از خودشان سزاوارم و »و انا مولی المؤمنین«، خدا به من از من سزاوارتر است. موالی«

 فهذا علی مواله« ، »و انا اولی بهم من انفسهم فمن کنت مواله

بعد   چهار بار گفت.  صلی اهلل علیه و آله و سلم  پیامبر  گوییای خدا!! احمد تو می  گوید چهار دفعه گفتند.سه دفعه گفتند. احمد می  همین جمله را 

 نیستی؟ ثم قال:  علیه السالم علیپس چرا پیرو مذهب  کنی.ی یک مذهب برای خودت درست میرومی

ه و   ض  ن أبغ  ض م  ه و أبغ  ب  ن أح  ب ّ م  ْن عاداه  و أح  ْن وااله  و عاد  م  ْر  »اللهم  وال  م  ْن   اْنص  ه  م 
 
ل

 
ذ ْن خ   م 

ْ
ل

 
ه  و اْخذ ر  ص   «ن 

علیه  دنبال علیاست؟ کدام است؟ حق  علیه السالمیا حق دنبال علی  دنبال حق است علیه السالم، یعنی چه؟ علی «أدر الحق مع علي حیثما دار»

ست؟ نه. عمار یدور مع ا علیه السالم علیپس عمار هم مثل  ،«علی مع الحق و الحق مع علی»، «عمار مع الحق و الحق مع عمار»است.  السالم
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فرمودند. هنوز جمعیت بودند که جبرئیل   صلی اهلل علیه و آله. این را پیامبر اکرم  «علیه السالمالحق یدور مع علی  »؟  علیه السالم  الحق. اما نسبت به علی

 خبر خوش آورد:  ،نازل شد

 »َاْلیْوَم َاْکَمْلُت َلُکْم دیَنُکْم« 

صلی  بعد از پیام جبرئیل، پیامبر مشغول تالش است، اکملت حاصل نشد تا امروز. صلی اهلل علیه و آله و سلمبیست و سه سال است که پیامبر اکرم 

»و  رسالت مرا پذیرفته است.  جل و خداوند عز برسالتی« ب »الله اکبر، االکمال الدین و اتمام النعمه، و رضی الّر فرمودند:  اهلل علیه و آله و سلم

مردم تبریک  »طفق القوم یهّنئون«را بعد از من پذیرفته است.  علیه السالمخدا امروز هم رسالت من و هم والیت علی  الوالیه علی من بعدی«

 «ةیت موالی و مولی کل مؤمن و مؤمناصبحت و امس ،بن ابیطالب »بٍخ بٍخ لک یاتند. از همه جلوتر فالنی و فالنی بودند. چه گفتند؟ گف

خدا ولی من است،   فرمودند صلی اهلل علیه و آله و سلمکدام والیت است؟ چه چیزی را تبریک گفتند؟ همانی که پیامبر اکرم    کنممی  سؤالاز شما   

ه کنند ککنند، شبهه میاند، مدام اشکال میاست و همان والیت خداست. مخفی کرده علیه السالمو بعد از من علی  م ولی شما هستممن ه

هشت جا ، ت، باز هم هفبه آن استناد نکرد؟ ایشان استناد کردند. با وجود مخفی کاری ها علیه السالمعلی چرا  اگر قضیه والیت بود، امامت بود.

 اند. که موال استناد کرده است سنت آمدهای اهل از کتابه

ی والیت غدیر را به معنا علیه السالمکه علی بن ابیطالب  یک جا برای من بیاورید ،اگر والیت به معنای دوستی بود کنممی سؤالاز شما  حاال

 .آورممی علیه السالمز خود امیرالمؤمنین هشت جا ا، من برای شما والیت غدیر به معنای امامت را هفت دوستی آورده باشند. فقط یک جا.

بود، ابوهریره هم آن جا بود.  اطرافیانش را جمع کرده بردم. معاویه یک سری از ایناز طرف موال برای معاویه نامه  :گفتاصبغ بن نباته می

والیت  دهد؟ اصبغ شجاع وتحویل من نمیکند؟ چرا قاتلین عثمان را تعلل می علیه السالمنامه را به معاویه دادم و معاویه گفت که چرا علی 

. تو در قتل عثمان شریک وی پرشی برای رسیدن به خالفت بود. قتل عثمان برای تو سک: از این حرفها کمتر بزنگفتبه معاویه  ،مدار بود

صحابی پیامبری.   اما شما از  را ندیدیم  صلی اهلل علیه و آله و سلم  ابوهریره ما نسل دومیم و پیامبر  :گفتمهریره  وبودی. معاویه خیلی ناراحت شد. به اب

غدیری بود یا نبود؟ گفت بله بود. گفتم تو در غدیر بودی؟ گفت   به ما بگو  صلی اهلل علیه و آله وسلممبر  اتو را به خدا و تو را به پی  ای صحابی پیامبر!

صلی اهلل   پیامبر . گفت: به گوش خودم شنیدم و به چشم خودم دیدمچه گفت؟ همین عبارت را نقل کرد  صلی اهلل علیه و آله و سلمبله. گفتم پیامبر  

من کنت موال  »  :است. دست موال را گرفت و گفت  «تزکیة الخواص»سنت و  نصش در کتب اهل  که    را گرفت  علیه السالمدست علی    علیه و آل و سلم

 را یاری کرده؟ و دشمن بدار علیه السالمکه علی کسی یاری کن خدایا :فرمود صلی اهلل علیه و آله و سلمهریره یعنی پیامبر . گفتم ابو«فهذا علی موال

 ؟علیه السالم  یا موضع دشمنی علی  هست  علیه السالمتی؟ موضع تو، موضع یاری علی  حاال تو کجا نشس  :. گفتمهبل  :که او را یاری نکرده؟ گفتکسی

 . نفس عمیق و آهی کشید و هیچ نگفت یک »تنفس السعداء«
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در بالد اسالمی  ،تار است. هرچه انفجار و کششود. جامعه اسالمی را داغدار کردید. کشورهای اروپایی بروید، امن و امان است با آه تمام می

شناختی  تو که می در امنیت کامل. .کند باشد، مردم را درست هدایت می علیه السالماگر امور دست علی  گوید . خود دومی میاست

که استخوان در گلویش است و خار در  ی هستمفرمود مثل کس که حضرت می چرا کاری کردید ا چرا جلو افتادی؟ر علیه السالم منینامیرالمؤ

بیست و پنج سال   .. چوب حراج زدید، مصادره کردید»علی تورا فی نحباء«.  را اینطور معطل کردید  علیه السالمعلی  پنج سال  بیست و    ؟چشمش

  ، تبریک گفتید.خواهید جواب خدا را بدهید؟ آمدید فردا چطور می .هر کاری دلتان خواست کردید

اصطالح امروز   به  »معاشرالناس«به مردم رو کرد و فرمود:    صلی اهلل علیه و آله و سلم. پیامبر اکرم  ، خیلی عجیب استکنند  این جمالتی که نقل می

قولوا   !»معاشرالناس.  خواهم شما هم بگویید  . میخواهم  . یعنی از شما شعار میگویم، شما هم بگویید که من می  نچهفقط شنونده نباشید. آ

دست روی دست شما   »و سفقتا بایدینا«  گوییم به زبان می  «»بالسنتنا.  بندیم  بگویید عهد و پیمان می  اعطیناک علی ذلک احدا من انفسنا«

یعنی این موضع  »و نادیه الی من راینا من اوالدنا و اهالینا«. کنیم بیعت می موالی ماست. علیه السالمکه علی  رأینا«»نادیه الی من . گذاریم می

خواهیم. همین را  کس را نمیهیچ ،علیه السالمجز علی  »ال نبغی بذلک بدال«. رسانیم گیری و این تبعیت خودمان را به بچه ها و فامیلمان می

»وکفی بالله  . خواهیم نمی علیه السالم ما غیر از علی تو هم شاهد باش، ،صلی اهلل علیه و آله و سلم رسول اهلل انت شهید علینا« »و. که شما فرمودید

. بعد ز شما خواستم این جمله را بگویید. شما هم همین را بگوییدمن ا »قولوا ما قلت لكم«دوباره فرمود:  صلی اهلل علیه و آله و سلمپیامبر  شهیدا«

 :یعنی بروید بگویید مومنین«»سلموا علی علی بامرات هم 

 
 
 ع   الم  لس  »ا

 
 ل

 
 نین«وم  میرالم  یک یا ا

ابواالسود را شنیدید؟ دختر سه ساله ای داشت.  قصه .خفی کنندکه حق را م یکی را پول دادید و یکی را تهدید کردید به یکی رشوه دادید، 

 دانی این چیست و چه کسی و برای چی دخترم می :. گفتمبخوردارد شدم دیدم عسل به خانه آورده اند، دخترم دست کرده که گوید و می

علیه شیرینی والیت علی  این را معاویه فرستاده که این شیرینی زیر لبت باشد و    :. گفتمدانم عسل است  فقط می!  نه بابا  :فرستاده است؟ گفت

 علیه السالم علی    »اب العسل المصفا یابن هند نبیع علیک ایمان و دینا«ساله از دهان برگرداند و دو بیت شعر گفت.    ۳دختر    .را از تو بگیرد  السالم

موالی ما  »موالنا امیرالمؤمنینا«واهلل این کار را نخواهیم کرد و  گیریم؟عسل ب ، از تو چه بگیریم،را به تو بدهیم علیه السالمدین ما است. علی 

 ست. ا یه السالمعل علی

»الحمدلله  بروید. شعارتان چه باشد؟    علیه السالمعلی  مردم این را بگویید و بعد هم با شعار به چادر    :بار دوم فرمودند  ه و آله و سلمیصلی اهلل علمبر  اپی

»فمن نكث بعد شنود.  خواهم فقط نگاه کنید. خدا صداهایتان را هم میاین را بگویید. نمی .هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لو ال ان هدانا الله«

درست است،   .نعم نعم  !گرفتند و می گفتند: یا رسول اهللدیگر پیشی میمردم از هم  »عند ذلک بادر الناس«گوید:    زید می  قولو ما یرض الله«

صلی دستور خدا است. دستور پیغمبر  ،علیه السالم بیعت با علی »لما امر الله و رسوله«ید؟ شنیدیم و مطیعیم. مطیع چه هست »سمعنا و اطعنا«

یعنی با تمام وجود ما  »بقلوبنا و انفسنا و السنتنا«کنیم. دقت کنید. چگونه پذیرفتیم؟ است. ما این را شنیدیم و اطاعت می ه و آله و سلمیاهلل عل
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»کان اول من صافح رسول را پذیرفتیم.  علیه السالمیعنی با تمام وجود والیت علی  »و جمیع جوارحنا«گوییم و به زبان هم می این را پذیرفتیم

فالنی رفت، فالنی بود و بعدش  علیه السالمدست داد و بعد پیش امیرالمؤمنین  ه و آله و سلمیصلی اهلل علبا پیغمبر  ،اولین کسی که بلند شد الله«

نماز   «»الی عن صلیت اظهر و العصربندی می آمدند.  طبقه  جرین. انصار همین طور رده بندی وبود. بعد طلحه و سپس زبیر بود. بعد باقی مها

آمدند. همین جور گروه گروه می  ءتا عشا  »و لم یزالو و یتواصلون البیعه«آمد.  خوانده شد و جمعیت همین طور می  ءظهر و عصر و مغرب و عشا

از  »الحمدلله الذی فضلنا علی جمیع عالمین«زد:  فریاد می صلی اهلل علیه و اله و سلمپیامبر اکرم  ،آمدندو هر گروهی که می »والمسافقه ثالث«

علیه چادر دیگری برای امیرالمؤمنین    ،ادنددر یک چادری قرار گرفت و دستور د  صلی اهلل علیه و آله و سلمآن روز دست دادن رسم شد. پیامبر اکرم  

تهنیت بگویید. صحبت پارچه نیست. صحبت اختالف  علیه السالمکه به علی  و به مردم امر کردند فی خیمه اخری« یلبس»قرار دهند. السالم 

 بعد از مردان به زنان هم دستور دادند »و لما فرق الناس من التهنیه امر رسول الله«زرگتر از جریان اختالف یمن است. ب ،نیست. قضیه غدیر

 هم یک یک رفتند و بیعت کردند.  ی دست ندهند و تهنیت بگویند. زنانول ،بروند علیه السالم که به چادر علی بن ابیطالب

 .راجع به غدیر شعر گفتند  دیر در ادبیات و شعر رفت و کسانیشعرای غدیر است. یعنی چه؟ یعنی غ   ،ها همه جلد اول بود. جلد دوم غدیراین 

و چند نفر دیگر از اصحاب پیامبر  علیه السالمشود تا امیرالمؤمنین به عنوان والیت و جانشینی. از حصان شروع می نه به عنوان دوستی بلکه

علیه  امیرالمؤمنینوصایت  ند که قضیهکنکنم. بعضی خیال میخواهم این را اشاره هلل میءاشا ان بعد که در جلسه  صلی اهلل علیه و آله و سلماکرم 

علیه جمل و ... در شعر از علی بن ابیطالب هم از صحابه و هم از تابعین در اشعارشان حتی در جنگ صفین و  نه جدیدی است. ، قضیهالسالم

 کردند.به عنوان وصی تعبیر می السالم

صحبت کنم و اشعارشان را تبیین  و شخصیت اینها ابن سعد و اشعارشراجع به حصان و اشعارش، راجع به قیص  ،خواهمدر اینجا من می

برند. اگر اجازه هم دست می که مخفی کنند. در همین کنم. بعد شیطنت بعضی از این نویسندگان را هم خواهید دید. چون بنا گذاشتند

 بدهید ما بحث را تمام کنیم. 
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