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حیم حمِن الرَّ  ِبسِم اللِه الرَّ
 سال باشد؟ ۶۰ چطور می شود که یک روز، روزه گرفتن در غدیر برابر با عبادت و روزهشبهه دوم:  

 پاسخ شبهه دوم از زبان کتاب الغدیر:

این  «ِانَّ َحدیث ُمنَکر»ذهبی می گوید:  ،دهند. چون این خیلی برای آنها سنگین استعالمه امینی در جلد اول به تفصیل جواب می

زنند. مشکل سندی هم ندارد. خیلی راحت احادیثی که به مذاق آن ها نمی خورد را می .«َبل ِکذب»حدیث منکر است. بعد می گوید: 

َک َعُدّوی و عدّوی »فرمودند:  سلم و هو آل صلی اهلل علیهاصالً یک حدیثی است که پیامبر اکرم  ذهبی درباره این  .«عُدوُّ اللهیا علی َعُدوُّ

فشارم  ،بینموقتی حدیث را می «ضربان قلبم زیاد می شود.»می گوید:  «َیشَهِد الَقلب»چرا؟  «این حدیث باطل است.»حدیث می گوید: 

بعد از اینکه حدیث را دیدم قند من رفت باال. لذا قلبم می گوید  »رود. تو چکار به حدیث داری؟ مشکل حدیث چیست؟ می گوید: باال می

 این مغلوب است. این را درست کن. حدیث چه مشکلی دارد؟ سند ضعیف ،قلب خود را عوض کن. این قلب نیست «حدیث باطل است.

ذی الحجه معادل است با صوم   ۱۸این احادیث که صوم روز »این جا هم ذهبی می گوید:  «توانم بپذیرم.نه، متن آن را نمی»گوید: است؟ می

 چرا دروغ است؟ «قسم می خوریم که دروغ است. سال عبادت، ۶۰ماه یعنی    ۶۰

این حدیث از شواهد التنزیل »می گوید:  .حدیثی در فضائل نقل می شود ،ادله آن ها: موقعی من کتاب روزهای پیشاور را مطالعه می کردم

شیعه است، این است که کتاب او را وزارت ارشاد  شواهد التنزیل حسکانی بهترین دلیل بر اینکه »چرا؟ می گوید:  «است. این شیعه است.

لف شیعه است. این افراد وقتی که ؤپس م ،عجب! چه دلیل محکمی که اگر کتاب را ایران چاپ کرد «ایران چاپ کرده.جمهوری اسالمی 

پس حدیث  ،که ارشاد چاپ کرده»یا می گوید:  «ضربان قلبم زیاد می شود پس حدیث ضعیف است.»یا می گوید:  کفگیر به ته دیگ بخورد

ماه. خب چرا مشکل دارد؟ می  ۶۰هم نقل کرده که یک روز غدیر برابر است با ابوهریره ا ادله شما کجاست؟ این حدیث ر «ضعیف است.

النی )دومی( گفته »می گوید:    «« روز عرفه بوده.لَیوُم َاکَملُت َلُکماَ شریفه ای که در این حدیث آمده »  جهت آن این است که این آیه»گوید:  

شود ماه، صحیح نیست. چون چطور می ۶۰این حدیث یک روز روزه عید غدیر برابر است با  این آیه روز جمعه در روز عرفه نازل شده است و

 «ماه؟ این امکان ندارد، پس این باطل است. ۶۰گاه یک روزه روز غدیر برابر است با یک ماه رمضان برابر است با ده ماه، آن

 جواب:  

در عرفه نازل شده، خب باشد. آیا ما نداریم آیاتی که دو دفعه نازل شده  ... سولیا َاّیها الرّ  آیهیا  ... الَیوم َاکَملُت این که گفتی آیه 

  آیاتی که چند مرتبه نازل شده اند. سوره چند مرتبه نازل شده. .آوردمورد شاهد می ۲۵ .است؟ جلد اول غدیر را نگاه کنید

روز دیگر  ۹می شود؟ روز نهم. حاال اشکالش چیست که  یعنی عرفه روز چندم .در عرفه نازل شده ،ای که ضمن مائده استفرض کنیم آیه

شود؟ می  دوباره همین آیه نازل شده باشد؟ و آیاتی داریم که چند بار )از دو بار بیشتر( نازل شده است. اما این که می گویید: چطور می

رمضان شش روز روزه بگیرد )این روایت را ما هم روایت دارد )خودتان هم نقل می کنید( کسی که ماه رمضان روزه بگیرد، بعد از ماه »گوییم: 

 دَهر یعنی چه؟ یعنی تا زمانی که دنیا هست. دنیا چقدر هست؟ یک میلیون، دو میلیون، سه میلیون  «داریم( گویا تمام عمر روزه گرفته است.

با ... سال؟ ما چه می دانیم؟ شش روز از شوّال روزه گرفتن، با روزه گرفتن تا قیامت برابر است. آن وقت یک روز، روز غدیر را روزه گرفتن 

است،   علیه السالمواضح است چه می گویم؟ چرا وقتی که فضیلت در ارتباط با علی بن ابیطالب  چقدر برابر است؟ شصت سال. این زیاد است؟ 

 مردم! شما را چه می شود؟ هر وقت اسم علی»فرمودند:  سلم صلی اهلل علیه و آله وزود موضع و قیافه می گیرید و ترش می کنید؟ پیامبر اکرم 

دانه انار در صورت کسی بترکانند. چطور قیافه خودش را جمع می  «ُةالُرّمان ُیْفَغع َحبَّ »مثل کسی که  ،و اهل بیتم را می برم علیه السالم

زود قیافه هایتان را بهم می  ،به میان می آورم السالمعلیه  چرا وقتی که من نامی از اهل بیتم و علی»فرمودند:  سلم و آله و صلی اهلل علیه پیامبر «کند

شّوال برابر است با روزه تا قیامت! این اشکال ندارد چون راجع به امیرالمؤمنین  شش روز روزه»طور است. می گوید: جا همینحاال این «ریزید؟

این ها باطل و ضعیف است الی »اما بگو یک روز، روز گرفتن در غدیر با شصت ماه برابر است. می گویند:   «در شّوال چیزی نیست.  علیه السالم

 «. .آخر..

، چهارده و پانزده از ماه رجب اعتکاف شب سیزده «َکاَن َیْأُمُر ِبِصَیاِم اْلِبیض» سلم و آله و صلی اهلل علیهاکرم نقل می کند: پیامبر خالد احمَر 

ْهرِ »و می فرمود:  « بگیریددستور می داد که این سه روز را روزه  سلم  و آله و صلی الله علیهپیامبر »مستحب است. می فرماید:   .«ُهَو َکَصْوِم الدَّ
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یچ یعنی گویا تمام زمان دنیا نه صد سال، نه هزار سال بلکه میلیون ها سال، روزه گرفته است. سه روز با میلیون ها سال برابر است و این ه 

ند: ک ین می آید. در جای دیگر احمر نقل میاین خیلی مشکل است. آسمان به زم .اشکالی ندارد اما یک روز غدیر با شصت ماه برابر است

ْهرِ »  مثل کسی است که روزه تمام عمر را داشته است.  «َکَهْیَئِة َصْوِم الدَّ

 روایت دیگر: 

ِلَك الَیوم»  .ماه رجب یک روز و شبی دارد  «فی َرَجب َیْوٌم َوَلْیلة»بیان می کند که  درّ المنثور  و  فضائل أوقات بیهقی  
َ

کسی   «َمْن صاَم ذ

یک  «َکاَن َله أجر َکَمن صام مائة سنة و قاَم مائة سنة» ،و شب را به عبادت بپردازد «َو قاَم تلَك الَلیَلة»که آن روز را و روزه بگیرد 

شب  صلی اهلل علیه و آله و سلموز از رجب مانده، یعنی بعثت محمد مصطفی سه ر «َوِهَی ِلَثالٍث َبقیَن ِمن َرجب»روز از ماه رجب، چه زمانی؟ 

نه زیاد است،   .ماه  ۶۰سال است. آن وقت بگوییم غدیر یک روزش برابر است با    1۰۰مثل    ،مبعث به عبادت بپرداز و روز مبعث هم روزه بگیر

 قبول نیست، ضعیف است و الی آخر. 

سه روز از هر ماه را روزه بگیر  .«صوم ثالثه ایام من الشهر»گفته: پسر عمروعاص باز روایات در این زمینه به همین مضمون زیاد است. 

ها متأسفانه یا ها را کسی اشکال نمی کند و اکثر اینسه روز برابر است با روزه کل دنیا هست. این ،هر ماه .«صوم الدهر»برابر است با 

 های خودشان هم آمده است. یعنی یک نگاهی بکنند، خودشان جواب خودشان را می دهند.خوشبختانه در کتاب

أراد الشیعه أن »می گوید: ابن کثیر ، 38۹ها چه می گویند: راجع به سال بعد از جواب این شبهات، حاال ببینید بعضی از نادان های این
جلوی آن ها را گرفته بودند و  «من الزینه یوم غدیر خم»می خواستند چراغانی کنند،  شیعه ها ،38۹سال  «یصنع ما کانوا یصنعون

 «یوم ثامن عشر من ذی الحجه»ها می خواستند این کار را انجام دهند. آن چه روزی است؟ چقدر از آن ها را کشته بودند. دوباره این
ذی    ۱۸ها جنگیدند و گفتند:  جهله از سنی ها جلویشان را گرفتند، با این»:  می گوید  «فقتلهم جهلٌه آخراٌ »  .می خواستند دوباره اعالم کنند

در  سلم    و  آله  و  علیه  صلی اللهنیست، مربوط به ابوبکر است. و امروز روزی است که فالنی با پیامبر اکرم    علیه السالمالحجه مربوط به علی بن ابی طالب  

ال روز غدیر را جشن می گرفتند. اّما به چه اعتبار؟! به اعتبار این که روز فالنی است. های سلذا سنی ها سال «غار بود و محاصره شد.

به اصطالح  «أظهر فیه الزینه و نصب القباد»لباس نو می پوشیدند،  18ها هم روز آن «یعملون هذا العید المضعوم دهرًا طویال»

آتش روشن  «ایقاد النیران»برای جشن است. از این چیزها می گذاشتند. برای چراغانی، گاهی حجله برای اموات است و گاهی حجله 

 می کردند.

مشکلی نیست، ادامه بدهید. در این جا ما سؤال می کنیم. اوالً بفرمایید ببینیم برای چه جهله اهل سنت با شیعه ها مقابله کردند و خون 

 ش ما بدعت نیست. پس کارهای شما که از نظر ما بدعت است، ما هم بکشیم!ها را ریختند؟ به خاطر اقامه شعائر. پیش تو بدعت است، پیآن

 علیه السالمخودش می گوید: بدعت است و امیرالمؤمنین    «نعم البدعه»گذاری کرد می گوید:  نماز تراویح بدعت است، خود شخصی که بنیان

ر مسجد کوفه یک نفر را جلو گذاشتند و ایستادند در مسجد اما آقا توجهی نکردند و خودشان د هم جلویش ایستاد. خواستند امام جماعت

وقتی دید که امام چوب در دستش است، امام   .را با چوب در دستش فرستاد  علیه الصالة والسالمموالیمان، امام حسن    .کوفه نماز تراویح بخوانند

 «ِابکو رمضان ، وا رمضانا، وا ُسنت فالن» دندباقی شان هم فرار کردند در حالی که شعار می دا .جماعت فلنگ را بست و فرار کرد 
 از نظر ما این بدعت است، ولی از نظر شما نه.  .گیری می کردسنت فالن از دستمان رفت. موال جلو

هم بیاییم جبهه باز  پس ما  «بدعت.»خودشان می گویند:   «شعائر اهل سنت است نماز تراویح.»گوید:  می  .ظاهراً شعار آقای سرخسی هست

خیر این درست نیست. شما هم چرا این کار را کردید؟ برای چه؟ خب به نظر شما بدعت است، به نظر ما بدعت  .کنیم و کشتار راه بندازیم

ا عاقل نبود؟ در هخب سنی ها جاهل بودند، در بین آن «ُجهال از سنی ها این کار را کردند.»نیست، احیاء شعائر است. خب شما می گویید: 

گویید جُهال روز ها عالم نبود؟ چرا علمایشان و عقالیشان جلوی جُهالشان را نگرفتند؟ این بهانه کفایت می کند؟! از این بدتر، میبین آن

ر که بوده؟ حنابله. ها کاهجده را به عنوان روز خلیفه اول و روز غار مطرح کردند و پاس داشتند و احترام کردند و جشن گرفتند. می دانید این

در ذی الحجه در سلم  و آله و  علیه صلی الله کجا نیست که پیامبر اکرم یک بدعتی که در هیچ تاریخی نیست، هیچ !سؤال ما این است چه عجب

چه زمانی هجرت کردند؟ و چه زمانی به مدینه رسیدند؟ رأس سنه هجریه چه زمانی هست؟ سلم  و آله و علیه صلی اللهپیامبر اکرم  .غار بودند

به مدینه در ربیع بوده، قضایا مربوط به ذی الحجه نیست. سلم  و آله و علیه صلی اللهورود پیامبر اکرم  ؛در محرم بوده، خیر محرم. پس می گویید
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 .ها این را خروج از دین ندانستیدو هیچ یک از شما های متمادی راه افتاده بودلیک همچنین دروغ تاریخی و بدعت، به قول خودتان سا

کاری به کارشان  ،همین بس است؟ اگر جُهال خودتان بدعت انجام دهند .جُهال این کار را کردند .فقط چه گفتید؟ این ها از جُهال بودند

 ا شمشیر جوابشان را بدهید؟ روز غدیر را به عنوان خلیفه اول تمامش کردیدولی اگر شیعه به قول خودتان بدعت انجام دهند باید ب ندارید

خب بدعت است، چرا موضع نگرفتید؟ این مطالب در  «ُجهال بوده.  کار»فقط به همین مقدار اکتفا کردید، گفتید:   .«در غار است.»گفتید:    و

سختگیری می کنند و اگر همان در ارتباط با کس  ،است علیه السالم جا هست و نیاز به جواب هم ندارد، چون در ارتباط با امیرالمؤمنیناین

 مشکلی ایجاد نمی شود!  ،دیگر باشد

جا است که اگر واقعا غدیری یک شبهه ای هم این .بحث های جلد اول کتاب شریف الغدیر بود ها خالصهاین .هم من جواب دهم یک کلمه

فوق عصمت، لذا می گویند   ،ها اصحاب را عمال معصوم می دانندور اصحاب مخالفت کردند؟ اینچط،  بودعلیه السالم  بود و حق علی ابن ابیطالب  

 چطور مخالفت کردند؟ ،اگر بوده

 َلَتْدُخُلَنّ   فرمود:سلم    وآله    وعلیه    صلی الله  کم بوده؟ در قضیه صلح حدیبیه، پیامبرسلم    وآله    وعلیه    صلی اللهجواب: مگر مخالفت اصحاب با پیامبراکرم   
را گرفتند، قرار داد بسته شد سلم    وآله   وعلیه    صلی الله( یعنی امسال. وقتی که مکه )مردم اهل مکه( جلو پیامبر اکرم  ۲٧)فتح/  اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم 

حضرت  «از احرام بیایید بیرون اما کسی بیرون نیامد.»فرموند:  سلم    وآله    وعلیه    صلی اللهکه سال دیگر برای حج بیایند، مخالفت کردند. پیامبر اکرم  

پیامبر  من   .کنندببین قومت چه کار می»فرمودند:  به چادر حضرت ام سلمه، امّ المؤمنین، رفتند و به ایشان صلی اهلل علیه و آله و سلم  رسول اکرم  

از احرام بیرون آمدن آن قدر حساسیت ندارد؛ چرا؟ چون صحبت از  با این که این قضیه «آیند.، نمیگویم از احرام بیرون بیاییدها میبه آن

دوات نخواستند؟ مخالفت  نزدیک رحلت قلم وسلم  و  آله و علیه  صلی اللهاما مخالفت کردند. مگر پیامبر اکرم  در آن نیست علیه السالمخالفت علی 

دعوا نشد؟! عجیب است، من چند روز قبل از یکی از متعصبین وهابی دیدم که با صدای رسا این  «إّن الّرجَل َلَیهُجر»نشد؟ چه گفتند؟ 

جل» :گویدعد میو ب خواندحدیث را می أّن  »خواند که فالنی گفت: این حدیث را میعثمان خمیس  .جای تعجب است «َکَفَر ِبالله الرَّ
  «.َکَفَر »گوید: بعد می «الرجل غلب علیه الوجع

محمد بن اصاًل »گوید: می ،یکی از علمای مصر برای این که از این مخمصه بیرون بیاید .جالب است، این کلیپ اخیراً به دست من رسید

 .نداشته استصحیح مسلم ، کتابی به نام  مسلم بن حجاج نیشابوریخیلی جالب است.    «است.  نداشته  بخاریکتابی به نام  اسماعیل بخاری  

  اصل و نسخه باید یک نسخه ،است اش نیست. اگر کتاب بوده خطی نسخه»گوید: ها من درآوردی و جعلیات است. دلیلش چیست؟ میاین

 حاال کار ندارم.  «داشته باشد.خطی 

صلی اهلل داشت که پیامبر اکرم  صلی اهلل علیه و آله و سلماست. دومی تعابیری از پیامبر اکرم خواهم عرض کنم که مخالفت اصحاب کم نبوده می

ش را بگیر. که اولی رفت تندی کرد با  برو جلوی .زندهایی به من میچه حرف .گویدببین چه می»به اولی شکایت برد. فرمود:  علیه و آله و سلم

گونه گوید دومی طبع و ذاتش اینبعد می .آوردها را میمفصل این داستانابن ابی الحدید  «زنی؟هایی است که میکه این چه حرف دومی 

 خواهد توجیه کند. باالخره مخالفت کردند. یعنی می .زدزد با تندی حرف میی. حرف که مبود

، باالی کوه صفا سلم  و آله و علیه صلی اللهتمتع و حج تمتع مگر مخالفت نشد؟ پیامبر اکرم  م یعنی عمرهاالسال ةبه حجتبدیل حج افراد  با قضیه

جبرئیل از جانب خدا  « یعنی تنهایی، عمره هم جدا بعدش. .استمردم تا به امروز حج ما فرادا بوده »برای مردم سخنرانی کردند. فرمودند: 

 دوباره وارد حج تمتع بشوید. .تمتع بکنید. چند روزی استراحت کنید نیت عمره االن  «از این به بعد حج از عمره سوا نیست.»د: به من فرمو 

ها یک زنگ استراحت. من هم اگر همراهم قربانی نیاورده بودم عمره تمتع با حج تمتع یکی شد. بین صحبت «دخلت العمره فی الحج »

صلی اهلل کنم بگویم. به پیامبر که من شرم می آمدم. فالنی و عده ای با چه تحقیری مخالفت کردنداحرام در می که حج من سیاق بشود، از

اصل مطلب چیز دیگری است که نویسندگان  «یا رسول الله ما محرم باشیم و از سرمان قطرات آب غسل جنابت بریزد.»گفت: علیه و آله و سلم 

صلی کم نبود. زمان حیات پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم ها با پیامبر اکرم  ها و مخالفت این تندی ،ا مَنی بچکد()از کذ از بیانش شرم می کنند

  سلمصلی الله علیه و آله و شود با پیامبر اکرم طور میچ»گویید: کردند، آن وقت میمخالفت میسلم  و آله و علیه صلی اللهبا پیامبر اکرم  اهلل علیه و آله و سلم

 « بعد از وفاتش مخالفت کنند؟!

مخالفت با غدیر کی بود؟ در حال حیات یا بعد از وفات؟ بعد از وفات بود. از حیات شروع شد اما مخالفت رسمی بعد از وفات بود. مخالفت 

 العرب ةجزیر بلکه از کل  .ها یکی دو تا هم نیست. بعد می گوید صد و بیست هزار جمعیت کجا بودند؟ همه این افراد اهل مدینه نبودند
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جزیرة  د. همین االنش عربستان سعودی از یک منطقه تا منطقه دیگر با هواپیما یک ساعت و نیم، دو ساعت راه است. این جمع شده بودن

ها شاهد غدیر بسیج کردند و همه این العرب ةجزیر از کل  حجة الوداعبرای  صلی اهلل علیه و آلهکال در اختیار اسالم بود و پیغمبر اکرم  العرب

طور  یر مردم کجا رفتند؟ هرکس طرف خانه خودش رفت. مصری ها به سمت خودشان، عراقی ها به سمت خودشان و همینبودند. بعد از غد

مخالفت نکردند! اینطور نیست. عده  ،طور نیست که وقتی سقیفه به پا شد، صد و بیست هزار نفر در مدینه بودندمدینه و یمانی ها و ... . این

نه و یک سری مهاجر که زور طایفه بنی اسلم هم پشت سرشان بود. کتاب سقیفه را ببینید. آن جا من خاصی در مدینه بودند. اهل مدی

ما به شما پول می دهیم و »دادند و گفتند: چماق و سالح  ،طایفه بنی اسلم چماق دار. به کسانی که برای خرید آمده بودند ؛بحثی کردم

چماق به دست بگیرید و مردم را به زور مسجد بیاورید   .اری که ما می گوییم اجرا کنیدفقط ک .مجانی به شما می دهیم ،اصال هرچه بخواهید

سزایش مرگ بود. کتکش  ،س مخالفت می کردکاین ها طایفه بنی اسلم بودند. این را طبری و دیگران هم می گویند. هر «تا بیعت کنند.

زبیر و دیگران را چکار کردند؟ زبان، زبان زور  «زیر دست و پا لهش کنید.  .این منافق است»را چکار کردند؟ گفتند:  سعد ابن عباده  می زدند.  

 جا نبودند و در عین حال مخالفت هم شد. بود. همه غدیری ها هم که آن

تاد نفر امروز وقتی می گوییم مخالفین سقیفه اسم چند نفر را می برید؟ چهار نفر. ولی من شناسنامه دار با اسم، هفتاد نفر را پیدا کردم. هف

ابو  :مخالف سقیفه و بدون اسم و شناسنامه هفتصد نفر. مگر موافقین سقیفه چقدر بودند؟ مگر صحنه گردان سقیفه چند نفر بودند؟ سه نفر

یعنی ها بله می گفتند، یعنی همه مردم. اگر می گفتند نه، صحنه گردان بودند. اگر این . این سه نفر پشت پردهدومی واولی ، عبیده جراح

ها هفتصد نفر بودند. این همه مردم. یعنی خودشان سخنگوی مردم شده بودند. پس با این که موافقین با سقیفه سه نفر بودند، مخالفین

 هفتصد نفر هم بودند. .نخیر، مخالفت شد .پس نبوده ،استدالل می کنند و می گویند چون مخالفتی نشد

خ می دهم.( در جنگ رده حکومت اولی با مرتدین جنگید. می گویند چهل هزار نفر کشته را مطالعه کرده اید؟ )من فقط سرنجنگ رده  

موضع می گیرید. می «  ارتّد الناس بعد النبی ااّل ثلثه او اربعه» ها از دین برگشته بودند؟ وقتی ما می گوییم:  آیا همه این  :الؤشدند. س

شد؟ بیست و سه سال، فقط چهار نفر؟ ما به شما برمی گردانیم. می گوییم مرتدین چند چه  سلم    و  آله  و  علیه صلی الله  حمات پیامبررگویید: پس  

اید ها زدهها مرتد بودند؟ از دین برگشته بودند یا برچسبی است که شما: واقعا همه اینسؤالنفر بودند که چهل هزار نفرشان کشته شدند؟ 

تکلیف امت   سلم صلی الله علیه و آله و پیامبر اکرم »گفتند: نبودند. شاهد غدیر بودند و می ها اصال مرتداز این که کشتارتان را توجیه کنید؟ خیلی

  «هم خلیفه است. علیه السالمرا مشخص کرده و علی ابن ابی طالب 

 را باز بکنید و قصه فضایل ابن شاذان گویید. کتاب کنید و واقعیت را نمیآوردند؟ هی سانسور میمالک ابن نویره چه بالیی بر سر طایفه 

خواهیم گوییم و میگویند ما مرتد نیستیم. ما مرتد نبودیم. ما میکنید. این ها میبه جای اشک خون گریه می  .مالک را بخوانید  حنیفه و قصه

 های شدیدی شدنخیر، مخالفت ،ها فراهم بودهطور نیست که زمینه برای ایناین باشیم. پس سلم و  آلهو  علیه  صلی الله والیت تابع پیامبر در قضیه

سالم   اطهر  یکه ریختند به خانه ایشان و آتش هم زدند و همسرشان زهرا علیه السالمولی با خشونت برخورد کردند. مخصوصا با امیرالمؤمنین  

با مدیریت و سیاست توانست نگه دارد. این طور نیست   یه السالمعلرا کتک زدند. جلو رفتند تا پای کشتن، ریختن خون. امیرالمؤمنین    اهلل علیها

 ها بوده و سیاستکسی هم مخالفت نکرد. مخالفت    ،سریع این ها را خلیفه کردندسلم    و   آله  و  علیه   صلی الله  که راحت بوده باشد. بعد از پیامبر اکرم

کردند. تعقیبش می  ،ر دنیا هم باشدوَ  خواهد باشد. آن. هرکس میشوخی نداشته  ،کردهها هم بوده و به مخالف رحم نمی  های خشن حکومت 

روم. رفت به سوی شام. هنوز شام هم فتح نشده بود. تعقیبش را چه کردند؟ سعد مخالف بود. گفت من از کشور بیرون میسعد ابن عباده 

ها او را کشتند. خودشان هم برایش جنی «قتیل الجن»او را کشتند و بعد هم گفتند:  محمد بن سلمه انصاری رفت با خالدکردند. همین 

 عزا گرفتند.

هایی با  غدیری بود. مخالفت ،ها اشکال و شبهه کنند. به خیال این که جوابی ندارد. نخیرمل کنید. هی نیایند از ماهواره أها تروی این 

شان کردند و نگذاشتند کسی از اج کردند، تصفیه از ادارات اخر  سقیفه شد. با خشونت با مخالفین سقیفه برخورد کردند. تا مرز کشتار

 دوران دومی دو .بنی امیه را آوردند. دوران اولی یک سوم حکومت دست بنی امیه بود .مخالفین آن جا باشد و موافقین خودشان را آوردند

علیه فقین سقیفه و مخالفین امیرالمؤمنین دوران سومی تمام ادارات دست بنی امیه و موا .زنی داشتنددیگر چانه ها با همسوم حکومت، این

 بود. السالم

که جلد دو چه دارد، راجع به غدیر چه  دهمفردا جلد دو و سه را توضیح می ،هلل زنده باشماجلد اول غدیر است. ان شاء جا این خالصهتا این

 ا تمام کنم. به من اجازه بدهید بحث ر ،طور. اگر مطلبی نیستمطالبی هست و جلدهای بعد هم همین

http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 یعنی چه؟ «ارتد الناس بعد رسول الله اال اربع»فرماید پس روایتی که می ،نفر مخالف سقیفه بودند ٧۰۰: اگر بیش از سؤال

گفت: ها داشتیم که اصال از این بادها نلرزیدند. می دهند. ما یک سری از مسلمانشان جواب میدر رجال الله ةرحمجواب: آقای خویی 

یک سری دیگر بودند که متزلزل  «الذین ثبتوا علی منهاج الرسول» .«بودند که از این بادها نلرزیدند و آن ها، آن چهار نفر بودندبیدی »

این  .«رجعوا»گوید: گروه دوم را می «ثبتوا»گوید: گروه اول را می «الذین رجعوا»کند؟ ها چه تعبیری میشدند ولی زود برگشتند. از آن

 رسد. ها بودند که زود حقیقت برایشان روشن شد و پرچم مخالفت برداشتند. این هم جوابی که به نظر ما میجزء این نفر ٧۰۰

 

 الله و برکاته ةوالسالم علیکم و رحم


