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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 شعرای غدیر  :ادامه بحث قبل

 

  بررسی منشاء طرح وصایت:

این افراد یا  ،وصیّت و وصایت را مطرح کرده است است و او قضیهعبداهلل بن سبأ یهودی گویند تشیع مربوط به  کسانی که می

وصیّت و جانشینی اولین بار بر زبان  ما ده ها مدرک می آوریم که قضیهزنند. ما برای ش نادان هستند یا خودشان را به نادانی می

علیه المؤمنین  مطرح شد و بعد هم بر زبان امیر  صلی اهلل علیه وآله وسلم  در حضور پیامبر  ءارو بعد هم بر زبان شعصلی اهلل علیه و آله و سلم  پیامبر  

 الی آخر. اسالم 

 

 دروغگو حافظه ندارد!

است.  هتشیع برای زمان صفوی گویند باشد. گاهی هم میدوران عثمان میعبداهلل بن سبأ، گویند که تشیع برای زمان  گاهی می

عبداهلل بن نبوده است. اگر تشیع دست ساخته ؟ پس آن روز عبداهلل بن سبأگویید  چرا می اگر بنیانگذار تشیع صفوی ها هستند،

؟ چگونه می خواهید خودتان را میان این حرف هایتان جمع کنید. بعضی از شاگردهای ما چندین گویید صفویه  چرا می  ،است  سبأ 

عرب در  ءشعراعنی کلمه وصی در زبان م. خیلی کار زیباییست. «الوصی فی الشعر العربی» جلد کتاب تحت این عنوان نوشته اند

جمع   را است صلی اهلل علیه وآله وسلم گفتند وصی رسول اهللنام می بردند، می  علیه السالمیی که وقتی از امیرالمؤمنین هاراع طول تاریخ، ش

 است.ها جلد است ولی بیشتر از این حرف  3 ن دارمکردند. این که من اال

 از موال چه تعبیری کردند؟  ،جنگ جمل چند نفری که در مدح موال شعر گفتندکه در    جالب این  .استهمین جور قرن به قرن آمده  

و بخل هم مختار من تأکید می کنم حضرت ، مختاردر جریان حضرت  علیه السالم. جالب این که بعد از شهادت امام حسین الوصی

 :دستش درد نکند. می گویید ،هر کاری هم کرده )اللّهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم(. به روان پاکش صلوات بفرستید. .نورز

بقی را نکشتید؟ خدا فقط ما یک گله از آن ها داریم و می گوییم چرا کم کشتید و ما که دستش درد نکند. مسلمباشه،  مسلم

 هم بود، اشعاری طرفین گفتند. عبیداهللکه خود عبیداهلل ابن زیاد با لشکر مختار در آن مصاف بین لشکر حضرت رحمتش کند. 

 کنند. می الوصی باز تعبیر ،اشعار آمده است. وقتی از موال نام می برند 45آخر جلد  ،اخفر بحار 45جلد 

صلی از خود صحنه غدیر و روز غدیر و کنار پیامبر اکرم  ،علیه السالمگفتیم شروع شعر در ارتباط با غدیر و وصی بودن امیرالمؤمنین 

هم گوش می دادند. صلی اهلل علیه و آله و سلم . پیامبر هم جزء مستمعین بود، شروع شدصلی اهلل علیه و آله و سلم ه پیامبر کو آله و سلم اهلل علیه 

قضیه ریشه دار است، به این سادگی نیست. چرا تا به امروز نتوانستند خاموشش کنند؟ چراغی است که خدا روشن کرده است. ما 

 را آوردیم و گفتیم اشعارش را خود علمای اهل سنت در کتاب هایشان نقل کرده اند.حسان ابن ثابت اسم 

 در کتابش مرقات الشعر مرزوانی حافظ مرزوانی (1

رتبه ها، اصطالحات است.   حافظ به چی کسی می گویند؟ این  است. می دانیدحافظ مرزوانی    ،اولین کسی که اشعار حسان را آورده

این به اصطالح در حوزه های ماست. اهل سنت هم اصطالح  .ینمگوییم: عالمه، ثقه االسالم، حجت االسالم و المسلمثالً ما می 

یعنی باالترین شخصیتشان، مثل مرجع، حافظ، مسند، حاکم، حاکم خیلی رتبه باالیی است. یعنی   دارند. شیخ االسالم که می گویند

و چند کانی زحاکم ح ،حاکم نیشابوریهمه احادیث را بلد باشد و اینها کم هستند. کسی که بر همه احادیث اشراف داشته باشد و 

 مورد دیگر.

یعنی متخصص   هزار. این افراد اکثراً حافظ اند،  400هزار حدیث با سند حفظ باشد. بعضی گفته اند    100حافظ کسی است که الاقل

 ، جریان و شعر را می آورد. 378در سال  مرزوانیهستند. آقای 

  در کتابش شرف المصطفی حافظ خرکوشی (2

 که در آن کتاب این اشعار را می آورد. شرف المصطفی کتابی دارد به نام  ،406اسعد( متوفی  )ابو حافظ خرکوشیبعد از آن 

 در کتاب تفسیرش  ابن مردویه اصفهانی (3
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جایگاه دارد. تفسیری دارد که می گویند از مهم ابن مردویه  را مطالعه کنید. چقدر نزد اهل سنت  ابن مردویه اصفهانی  باز شخصیت  

بنیانگذار حوزه. ایشان حدیث غدیر را می آورد و جریان شیخ طوسی قبل از زمان  است، 410ترین تفسیرات است. ایشان متوفی 

اری بگویم؟ « اجازه می دهید من اشعقال حسان ثابت یا رسول اهلل أتاذن لی ان اقول ابیاتاًگوید »می .را هم نقل می کند

 «  نَاِدیهِمُ یَوْمَ اَلْغَدِیرِیُاو اجازه دادند و او شروع کرد. »به صلی اهلل علیه و آله و سلم پیامبر 

 آیات الوالیه در کتابش  ابونعیم اصفهانی (4

. این کجا و آن کجا. کسی که از طریق مادر به ایشان منتهی می شدلسی عالمه مجگویند مرحوم می ؛ابو نعیم اصفهانیبعد از او 

ما نَزَلَ من القرآن کتابی دارد به نام » .است 430احساس می کند که مشکل دارد. وفات او سال  ،را ببیندابونعیم تابع االمام است، 

اجازه گرفت و اشعار را  صلی اهلل علیه و آله و سلم که حسان از پیامبر جا همین جریان را نقل می کند آن «آیات الوالیه« یعنی »فی َعلی

 م به شعر را می خواهصلی اهلل علیه و آله و سلم حرف پیامبر  .خواند و خطاب کرد به مشایخ قریش که گوش کنید به شما چه می گویم

 دربیاورم. 

 در کتابش الوالیه ابوسعید سجستانی (5

 « الوالیه( ایشان هم کتابی دارند »477ی ، سجستان یعنی کجا؟ سیستان، حافظ سجستانی )متوفابو سعید سجستانی بعد از آن

 در کتابش مقتل االمام الحسین  خوارزمی (6

از همه سخنورها قوی تر بود و اصالمکی )اهل مکه( است.  .« سخنور بوداخطب الخطباصاحب همان مناقب » خوارزمیبعد از آن 

به نظر من کسانی که اهل منبر هستید و این شرف   .«مقتل االمام الحسین»دارد به نام  کتابی .یعنی قرن شش ،است 568متوفی

ه ک»مع رکب الحسینی« یکی کتاب با کاروان حسینی، عربی آن  :تا قبل از محرم چند تا کتاب را حتما ببینید ،و افتخار را دارید

 »مقتل الحسین« یکی هم همین کتاب خوارزمی است،  .این را قبل از محرم مطالعه کنید شش جلد هست و ترجمه اش سه جلد.

 آنجا جریان غدیر را نقل می کند. 

 الخصائصه العلویه علی سائر البریه شدر کتاب نطنزی حافظین (7

را کتابی دارد  ابونعیم ایشان همان عبارت  .همه حافظ هستند «نطنزی حافظین»تا اینجا چند تا مدرک شد؟ شش تا، بعد از آن 

آلوده سَلَفی ها، وهابی  بینی و بین اهلل اهل سنت را اگر به خودشان واگذاری و هوای کثیف و «.الخصائصه العلویه علی سائر البریه»

شته؟ اسم چه نو  .سنی استحافظ نطنزی دید منفی ندارند.    علیه الصالة والسالمنسبت به امیرالمؤمنین    ،نواصب را استنشاق نکنند و  ها

از تمام خلق افضل است  علیه الصالة والسالم یعنی امیرالمؤمنین «علی سائر البریه»دنبال اش چیست؟  .استالعلویه  الخصائصةکتابش 

 علی ابن ابیطالب  :گویدمی  .« در مقدمه کتابش، هستانی سنِی حنفی استهستانی»ژگیهای موال را می آورد. یا همان  خصائص و وی  و

و  خاص به خودش است » .صد و بیست ویژگی دارد .«لم یشارکُ فیها احد من الصحابه» .منقبه داردو بیست تا  صدعلیه السالم 

هم دارد و صد و بیست تا  علیه السالمحضرت علی  ،هرچه از فضائل آنها دارند .«ما من منقبت لصحابیه اال و شارکه فیها علی

این ها را خودشان نقل کرده اند. این کتاب انصافا خیلی اسم  دارند که خاص به خودشان است.علیه السالم فضیلت امیرالمؤمنین 

 قصه حسان را نقل می کند. .«البریه »خصائص العلویه علی السائر :زیبایی دارد

 کتابش تذکرة الخواص در  ابن الجوزی سِبط (8

می  ،رزند پسری باشداگر ف  .یعنی فرزند دختری .گویند  را سِبط می  علیهما السالم، سِبط یعنی چه؟ حسن و حسین  الجوزی سِبطابن   

 .اردبتعصب از سر و رویش می .به شدت متعصب است»الموضوعات« و صاحب »المنتظم« ابن الجوزی صاحب  .»حفیظ«گویند 

قدر منصف است  آن .، سُنی است، اما چقدر منصف استابن الجوزیدختری که به او سِبط گویند سِبط  خدا به او یک نوه داد، نوه

دانم   . نمیرا ببینیدتذکرة الخواص  . باز هم سفارش متواضعانه دارم این  مال ایشان استتذکرة الخواص    که به تشیع متهمش کردند.

با جدش درگیر است. در ابن الجوزی سبط . این . خدا خیرشان بدهداخیرا با تحقیق دو جلد قطور شده ولیترجمه شده یا نشده. 

گوید  . نوه به جنگش میرود و میگوید همچین چیزی نیست کند و می را جدش رد میالشمس  رد. همین کتاب مشخص است

 گویید چطور می  می ،کدامشان مشکل دارند؟ اگر داللت استمشکلش چیست؟ سند است یا داللت. اگر سند است، این سندش. 

برگشت. این  یوشع ابن نونبر  ،برگردد علیه السالم لیکه بر ع  برگردد؟ بگوییم خورشید قبل از این علیه السالم شود خورشید بر علی

 علیه السالمرگشت، نبی ما از موسی د بخورشی علیه السالم موسی بود، به معجزه علیه السالم سابقه داشته. خوب اگر این معجزه موسی
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گوید  است. بعد مییوشع ابن نون باالتر از  علیه السالم بود که کرامت علی ابن ابیطالبیوشع ابن نون و اگر بخاطر کرامت  باالتر است

گوید پیامبر اکرم  ورد. میگوید و حدیث می آ باالتر است. یک سنی است که می علیهم السالم ءاز انبیا علیه السالمکه علی ابن ابیطالب 

حبیب نجار، مومن هستند؛  است. صدیقین سه تا  ابن جوز  های سبط    ها حرف  این  «صدیقون ثالث»فرمود:    صلی اهلل علیه و آله و سلم

افضل مومن آل فرعون  و    حبیباز    علیه السالم  علی ابن ابیطالب.  افضلهم   علیه السالم  و علی  علیه السالم  ابیطالبو علی ابن  آل فرعون  

 :دنفرمای  می  صلی اهلل علیه و آله و سلم  . وقتی که پیامبرنبی است. حبیب نجار پیامبر استن  مومن آل فرعوگوید که    است. بعد خودش می

هاست، علی افضل از این :فرمود صلی اهلل علیه و آله و سلم. وقتی پیامبر صدیق یعنی چه؟ یعنی معصوم علیه السالمبیطالب که علی ابن ا

 .«افضل از انبیاء است»یعنی

رفت، یعنی قبل از سقوط بغداد دو سال، زمان  ( در دمشق منبر می654سال ها خوششان نمی آید. ایشان جمعه ها ) از این حرف

 .گوید  میالوداء والنهایة    درابن کثیر  ها را    . اینگرفتند  جا می  ،می آمدند. قبل از نماز جمعه از شب  رفت  ، جمعه ها منبر میهالکو

طور که  . همینمصادف شده بود علیه السالم. روز جمعه ای اتفاق افتاد که با عاشورای امام حسین این تاریخ را بزنید و پیدا کنید

خواهد راجع به صوم عاشورا   ها خیال کردند که می این مان صحبت کن. برای گفتند آقا راجع به عاشورا ،رفت طرف منبر می

. جمعیت هم به داری کرد و چند دقیقه ای حرف نزد . به منبر رفت. یک سکوت معناد که چقدر ثواب دارد و کذا و کذاصحبت کن

 دفعه این دو بیت شعر را گفت:  کنند. یک ایشان نگاه می

 میصها بدم الحسین ملقهاو ق                                                       البد ان ترد قیامت فاطمه 
 پیراهنش به خون فرزندش حسین آغشته است                              حتما زهرا قیامت می آید

 و صورفی یوم القیامت ینفخا                                                            عائه ویل لمن سمائه شف 
 شود صور قیامت هم دمیده می                        وای به حال کسی که شفیعانش دشمنانش باشند

 
کرد. دیگر حرفی نزد و از منبر  پاک میکرد و اشکش را  طور گریه می این را گفت و زیر گریه زد. دستمال دستش بود و همان

صالحیه. ایشان در  رد تا به خانه اش رسید، منطقهک کرد و هق هق می طور گریه می . همانن آمد. انقالبی در شام به پا کردپایی

 کند. جریان حسن ابن ثابت را نقل میتذکرة الخواص کتاب 

 در کتابش کفایه الطّالب کنجی شافعی (9

گوییم.   می  گنجیگویند و ما    میکنجی  ها    شناسید؟ عرب  را می  کنجیه قدردارد. چکفایة الطالب    و  البیاندو کتاب  کنجی شافعی  

فهمد   می ،مطالعه کند  ،من چندین بار آن را مطالعه کردم  را که البیانشایشان از اهل سنت است اما منصف است. اگر کسی کتاب  

خان هالکوپنجاه و هشت در نماز ترورش کردند و بعد هم گفتند چون با سال ششصد و که چقدر منصف است. او را کشتند. 

نوشت که اعتقادات ؟ مشکل او این بود چیزهایی میهمکاری نکردیداو اصال همکاری نداشت. کدامتان    .کرد. دروغ بود  همکاری می

آن را ببینید که چطور درباره  24اً باب او را مطالعه کنید. مخصوصکتاب البیان کنم کرد. از شما خواهش میشیعه را تقویت می

قصه حسان را می آورد. کفایه الطّالب جا ایشان در  کند. به حیات امام زمان، زنده بودن حضرت. آنبحث می علیه السالمامام زمان 

 تا شد.  9چند مدرک شد؟ تا اینجا 

 کتابش فرائد السمطین در  صدرالدین حمّوئی (10

کنم. الحمدهلل اهل تحقیق در بین شما کم نیست و اهل مطالعه کم نیست. . باز هم من سفارش میحَمَوَینییا صدرالدین حمّوئی 

 « فرائد السمطین »اهلل جای امیدواری است. کتاب  شاءکنم که مامن حظ می برم و احساس می  ،پرسنداالتی که می آیند از من میؤس

نه خراسان فعلی که مدتی  ،ن مرجِع )شیخ االسالم( شافعی ها بود در خراسان. خراسانی که می گوییمآ را مطالعه کنید. نویسنده

شمالی، رضوی  :دیگر جا نبوده ظاهراً و همین خراسان سه قسم است .جزء یزد شده بود .شهر ما را هم از خراسان جدا کرده بودند

... هم  خراسان قبل بود که کل افغانستان بخشی از ازبکستان و .بودایشان شیخ االسالم آن  ،و جنوبی. خراسانی که ما می گوییم

سالم و مرجع امور دینی شافعی ها بود. عرض کردم کتاب او خواندن دارد. واقعاً بنشینید مطالعه کنید. االجزء آن بود و او شیخ 

را  ابن تیمیه  های عه است اما حرفکنید شی وهابی زده ها است. خیال میچقدر بحث دارد که ضد سلفی ها و وهابی ها است، ضد
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به تفصیل جریان آقای  12کند و در این کتاب در باب زند. من نخواندم مطالعه نکردم. در این کتاب زیارت جامعه را نقل می می

 کند. سریع بگویم.حسّان را نقل می

 شمس الدین زرندی در کتابش نظمُ دُرَر السِمطَین  (11

کند ولی گاهی در آن کتاب کج هم می رود، جسارت هم می «نظمُ دُرَر السِمطَین»ی دارد حنفی است. کتابشمس الدین زرندی 

 کند. این قصه را نقل می

 جالل الدین سیوطی در کتابش ااِلزدِهار فیما َعقَدَُه الشُّعَراء مِنَ االَشعار (12

شناسند. چرا؟ چون کتاب درسی است. است. دیگر سیوطی را همه می جالل الدین سیوطی  ،آخرین منبعی که ایشان نقل کردند

 «االِزدِهار فیما َعقََدهُ الشُّعَراء مِنَ االَشعار»ابن مالک برای ایشان است. آقای سیوطی یک کتاب دارد به نام    «شرح الفیه»کتاب نحو او  

حتماً جور   ،ین ابزار کار بودکه اگر االن بود و امرحوم عالمه امینی تا مدرک به حسب تتبّع  12جا هم نقل می کند. تا اینجا  آن

 نوشت. دیگری می

های ما را حفظ کند، مراجع و علمای ما را حفظ کند و ایشان را هم حفظ  خدا حوزه .یکی از علمای نجف اشرف که االن هستند

می گوید: کند و سف میأ جلد است و کتاب های متعدد دارد. ایشان اظهار ت 20نوشته عباس  ابنایشان یک کتاب راجع به  .کند

نوشتم. االن الحمدهلل امکانات هست. آن روز من جور دیگری می ،... نبود؟ اگر در دوران ما بود چرا در دوران ما لپتاب و نرم افزار و

ی آدم را می کُشد و ایشان هند م  .گرمای هند طاقت فرسا است  .کرد. من هند رفتمساعت کار می  16روزها  عالمه امکانات نداشت.  

حس  ،کنممن یک ساعت صحبت می .ساعت خسته کننده است 1ساعت کار یکنواخت می کرد. کار یکنواخت  16گاهی  .رفت

ساعت او می نوشت. بعد یک موقعی به ایشان گفتند: احساس گرما نمی کنید؟ گفت:   16کنم هم خودم خسته شدم و هم شما.  می

تا مدرک اهل سنت و ده ها مدرک  12س نمی کرد. ایشان با آن وضعیت االن که گفتید من یادم آمد که گرم است. اصالً احسا

اما شیعه جمع کردند. قضیه واقع است. واقعیت است. مدام گرد و غبار تولید کردند، مدام جوّسازی کردند و سعی کردند تکذیب کنند

 نتوانستند. 

ثر هستند و ناراحت هستند و ابراز هم أ غدیر می سوزند و مت  کنم. دو نفر خیلی برای این قضیهاین جمله را بگویم و عرضم را تمام   

ها چه قلم و دوات خواستند. آناست. تمام اهل سنت نقل می کنند. در مرض الموت  صلی اهلل علیه و آله و سلمداشتند. یکی رسول اهلل 

روز   صلی اهلل علیه و آله و سلم« بلند شوید و بروید. چقدر پیامبر  قوموا اَّنیچه فرمودند؟ »  صلی اهلل علیه و آله و سلم  « پیامبر  یَهجُرگفتند؟ »

تبریک بگویید، بیعت کنید. با چه  علیه السالممدام تکبیر می فرمودند. بیایید به علی بن ابیطالب  ؛غدیر خوشحال بودند. نگاه کنید

 .. بلند شوید برویدقوموا اَنّیه تبدیل کردند؟  بشاشتِ وجه و خوشحالی. ولی نگذاشتند این خوشحالی بماند. این خوشحالی را به چ 

 نمی خواهم نزد من باشید. 

حرف های ایشان را ببینید. در یکی   .را ببینید  سالم اهلل علیها. خطبه های حضرت فاطمه زهرا  سالم اهلل علیهایکی هم حضرت فاطمه زهرا  

 این اندازه ناراحت   سالم اهلل علیها  . برای چه زهرای اطهرلیالکَمَدُ قاتِ.« بابا دارم از غصه می میرم.  اَبَا الکَمَدُ قاتِلیها دارد. »از حرف 

« چرا از علی دور کردید؟ علی چه اَنّا زَهزَهوقافرمایند؟ بروید، نمی خواهم شما را ببینم. »های مدینه چه می؟! به زنهستند

 ؟« بِاَمرِ الدّین. اَنسیتُم یَومَ غَدیرِ خُم  اَنِ الطوینِمشکلی داشت؟ »

. من به یک واسطه از ایشان  آقای فیروزآبادیطور. خدا رحمتت کند هم همین علیه السالم لی بن ابیطالباین دو بزرگوار البته خود ع 

عنایه آبادی صاحب خدا رحمت کند( فیروز .خیلی خدوم بود .آبادی )آقای فیروزی را هم دیده بودمشنیدم. آقای فیروزی نه؛ فیروز

به ایشان  .را دیدمسالم اهلل علیها سید بودند. فرمود: من دیشب خواب مادرم حضرت زهرا با یک واسطه من از ایشان شنیدم. االُصول 

صلی اهلل علیه و آله و بعد از رحلت پیامبر اکرم  علیه السالم منینؤ؟ وضعیت امیرالمما حالُ َعلی بَعدَ رسولِ اهللعرض کردم که: مادر! 

 « در مظلومیت به سر برد. عَلی مَظلوم. لَم یَزَل عَلی مَظلوم ما زالَچطور بود؟ فرمود: » سلم

همینطور است؟ هیچ چیزی نفرمود. فقط دست برد  ،بعد می گوید به ایشان عرض کردم که: مادر! شنیدم به شما جسارت شده

 سیاه شده. سالم اهلل علیها آستین خود را باال زد و گفت نگاه کن. می گفت نگاه کردم دیدم که بازوی مادرم زهرا
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جنین ایشان هم سقط شد برای حفظ والیت. جا رفت برای چه؟ برای حفظ والیت.  تا این سالم اهلل علیها  ال این است که فاطمه زهراؤس

را آمدند   علیه السالم  )یعنی از یقه( علی  ملبّبرا گرفته بودند.    علیه السالم  را ببرند، خود ایشان آمد علی  علیه السالمآمدند علی بن ابیطالب  

 علیه السالم« آمد این افراد را از علی خَلّبنُ عَمّیا رها کنید. »ر علیه السالمعلی  ،آمد سالم اهلل علیها « زهراحالَت فاطمه بَینَهُماببرند. »

شالق تاب می خورد.   ،زد« هرباری که میکان یَضرِبُها، عَلی عَضُدِها وَ السَّوطُ یَلتَویجدا کند. فالنی گفت قنفذ شالق را بده. »

  .انّا لِله وَ اِنّا اِلَیهِ راجعون

را احیا کنیم. توفیق بده که به موالی خود  علیه السالم کنیم. حق علی را احیا سالم اهلل علیها خدایا به ما توفیق بده که حق فاطمه زهرا

 خدمت کنیم. تا پای جان علوی باشیم و علوی بمیریم و علوی محشور شویم. 

 

 وَالسّالمُ عَلَیکُم وَ رَحمَهُ اهللِ وَ بَرَکاتُه 


