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 حیم حمِن الر  الر   ِبسِم اللِه  
ُه َخیُر ناِصر َو ُمعین َو َصّلی اللُه َعلی ُمَحّمد َو آِلِه الّطاِهرین َو َلعنَ   الله َعلی َاعداِئِهم َاجَمعین ِمَن اآلن  ةُ َو ِبِه َنسَتعین، ِان 

 ِالی قیاِم َیوِم الّدین
 الِهمِنی الّتقویالهی َانِطقنی ِبالُهدی َو 

 

 هایی که خدمتتان خواهیم داشت؛سلسله بحث 

 عنوان اولین بحث: اهداف غدیر و آثار بحث از آن

نگرشی نو به غدیر و تحلیل جایگاه و ویژگی ها و  ؛کنم و بعد وارد بحث و توضیحی که دادماین اولین بحثی است که برای شما عرض می

می شویم و ان شاءاهلل تعالی پروژه ای را به طور گسترده که جلسه سال گذشته در اواخر جلسه شروع  صلی اهلل علیه و آله و سلمشئونات پیامبر 

و غدیر و والیت و وصایت   ،حدیث غدیر  یت؛ رابطهتحت عنوان غدیر و وصا، بحثی را شروع کردیم  کردیم اما خیلی از آقایان تشریف نداشتند

 . و السالم ةعلیه الصالعلی  امیرالمؤمنین

 ۱۰دنبال کنید. این قصه شاید برای  علیه السالممنین ؤبه لطف خدا یک پروژه ای را برای ما یکی از اساتید تعریف کرد که راجع به امیرالم

کردند که یک کاری مانند الغدیر حول احادیث وصایت انجام بگیرد. می دانید در رابطه با وصایت سال پیش باشد. برای ما تعریف  ۱۵یا 

کنیم کار شما را، پیگیری کنید کار پروژه ای موسوعه وار انجام نشده. به ما گفتند که ما ناظر هستیم و نظارت می،  علیه السالممنین  ؤامیرالم 

... تنهایی این پروژه را به لطف خدا و با  یکی مشهد، یکی بوشهر و .شدند و هرکدام جایی رفتند پراکنده آنهاو ما ابتدا چند نفر شدیم و 

کالنی فقط بر محور وصایت. مفهوم شناسی وصایت خودش یک  دنبال کردیم. یک پروژه و السالم ةعلیه الصالمنین علی ؤتوسل به آقا امیرالم

وصایت در احادیث شیعه را دو قسمت کردیم: وصایت عامه و وصایت خاصه. که جلسه جلد شد، مفهوم وصایت. وصایت در احادیث شیعه. 

را  اینهادر باب وصایت عامه از روایات شیعه مفصل برای شما گفتیم.  ءیک جلسه گویا سال گذشته در رابطه با ویژگی های اوصیا ،پیش

برای شما کمی توضیح خواهم داد که  ،وقتی ورود پیدا کردم ان شاءاهلل.کل احادیث وصایت که شاید بتوانیم بگوییم هزار حدیث شود 

شود که  تر مطرح میسفانه کمأ جایگاه طرح این بحث چیست؟ بحث از وصایت که روایات ما خیلی روی آن سرمایه گذاری کرده اند و مت

 ؟وصایت یعنی چه

، السالم معلیه دوم در رابطه با وصایت در روایات اهل بیتسه نظریه وجود دارد. چه تحریفاتی شد برای تصرف در این مفهوم. پس بخش 

و اهل  علیه السالممنین ؤ، وصایت امیرالمالسالم معلیه روایات شیعه آن هم در دو قسمت وصایت عامه و وصایت خاصه یعنی وصایت اهل بیت

صیای انبیاء چه بودند؟ در هر زمانی هر پیغمبری ؟ اوو وصایت به طور کلی، مباحث کلی وصایت، ویژگی های اوصیا چیست   السالم  معلیه  بیت

های وصایت چیست؟ ویژگی های وصی چیست بصورت کلی؟ و بعد بحث مصداقی. عرض کردم این خودش شاید دو  . ویژگیوصی داشته 

که هر پیغمبری وصی  را دسته بندی کردیم. بحث تاریخی وصایت این السالم معلیه جلد از این کتاب ما درآمد. مجموعه روایات اهل بیت

 .داشته از حضرت آدم تا خاتم چه کسانی هستند؟ اوصیای این پیامبران چه کسانی بودند؟ این خودش بحث تحلیلی دارد

مروری  .ی بر وصایت. من عرض کردم کل بحاراالنوار را در این قسمتتأویلبحث وصایت در قرآن، آیاتی که مربوط به وصایت است. آیات 

از )می توانست یک کتابی  علیه السالممنین ؤشده به وصایت امیرالم تأویلها، صدها آیه را سوره بقره و حمد تا النّاس که  که داشتیم در ماه

یک دیدگاهی  کنند؟ی چیست که بعضی افراد قبول نمی تأویلی چیست؟ جایگاه آیات تأویلچیست؟ معنای آیات  تأویل. بحث لیف شود(أ ت

والیت، وصایت  تأویل، نه علیه السالممنین ؤشده است به وصایت امیرالم تأویلگوییم. آیاتی که صدها آیه بعد می ان شاءاهللکه حاال  است

 .جمع آوری کردیم. این هم یک پروژه ،. کل روایاتی که در آن تعبیر وصایت آمدهعلیه السالم منینؤامیرالم 

که عزیزان من می طلبد که به مناسبت در ایام  این ،چیزی که برای ما خیلی جای تعجب بوددیگر وصایت در احادیث اهل سنّت. یک 

 .این است که اهل سنّت حدیث غدیر را نقل کردند  .جایگاه این بحث باز شود و شکوفا شود و بتوانیم حق آن را تا اندازه ای ادا کنیم  ،غدیر

کتابی نوشته طُرُق حدیثِ  ذهبینوشتند. طُرُق حدیث مَن کُنتُ مُواله نوشته اند. منکر حدیث غدیر نشدند، آورده اند، خودشان کتاب ها 

 کنند. مَن کُنتُ مُواله و ده ها سند را تصحیح کرده، تحسین کرده و توثیق کرده. خیلی از سنی ها سند آن را تشکیک نمی
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بخاری ثانی می  .دانستندد. ایشان را بخاریِ دوم میمحدثی بو ،سال پیش فوت کرد ۱۵محدث وهابی که حدود محمد ناصرالدین البانی  

ثر از افکار وهابیت شد و کتاب هایی در تایید وهابیت نوشت. أ مت ،بعد که رفت عربستان ؛کتاب حدیثی دارد. سوریه بود ۱۰۰شاید  شد.

هر جلدی قطور. این را ما در عربستان جلد است و  ۱۱یا  ۱۰، شاید االحادیث الصحیحه ةسلسل، کتابی دارد به نام مبانی حدیثی دارد

من جمله احادیث  .صحیح است آنهاجا که تحقیقات داشتیم. از اول تا آخر آن احادیثی است که نزد  همان دیم در کتابخانهمطالعه کر

وهابیت و محمد این است که ایشان با ارادتی که به  ،چیزی که جای تعجب است غدیر. می گوید حدیث غدیر صحیح السند است نزد ما.

 !کنم از ابن تیمیهمی گوید من تعجب می  .کنددر حدیث غدیر بر ابن تیمیه حمله می  ،بن عبدالوهاب دارد و عنایتی که به ابن تیمیه دارد

گوید حدیث صحیح السند است. از راه متابعات الشواهد در چگونه این حدیث را تضعیف کرده است. ذیل حدیث را تضعیف کردند. نه می

 تصحیح می کند و سندش را می گوید.  دهد حدیث من کنت مواله فهذا علی موالهکتابش از طرق مختلف شماره می

فقط در  .گفتم البانی تصحیح کرده وگفته حدیث غدیر را قبول داریم .با یکی از علمای وهابی بحث می کردم ،من در عربستان که بودم

جالب این است که ما یک حدیث غدیر داریم و یک حدیث والیت. ما بین حدیث   ؛دیگر دیدم  کنند و یک جایداللت آن تزویر و تصرف می

سنی و شیعه این ،  فُهَو ولُی ُکّل موِمن َبعدی  گویدغدیر و حدیث والیت فرق گذاشتیم، در مصادر شیعه و سنی آمده. حدیث والیت می

َمن . حدیث والیتو حدیث غدیر  :امامت در حدیث را دو تا کردیم ،داریم در همان پروژه حدیثی که .را نقل کردند و ما آن را جدا کردیم
َعلی َمواله

َ
 ة سلسلان کتاب . این قصه مفصلی دارد در جای خودش. ایشان باز خودش در همولُی ُکّل موِمن َبعدی فُهَو  . ُکنُت ُمواله ف

َوالَعَجب من این حدیث صحیح السند است. بعد می گوید    :گویدمی    َو ُهَو ولُی ُکّل موِمن َبعدیخود ذیل حدیث    االحادیث الصحیحه
به خاطر خصومتی  :. نیست اال به خاطر مشکلی که با شیعه دارد. این خیلی سند خوبی است. می گویدابن تیمیه ضعف هذا الحدیث

که  لمات ابن تیمیه ثابت شود و اینکه بی اعتباری ک این حدیث را تضعیف کرده. این یک مورد کافی است برای این ،که با شیعه داشته

نقد و بررسی آن مذهبی بوده، به خاطر دشمنی او با شیعه تا توانسته احادیث را تضعیف کرده. این اعتراف خودشان است. گوش کردید؟ 

یا دو نفر   ده به آن صورت، چرا فقط یکوراعتراف خودشان است. حاال چه می خواهم عرض کنم؟ عجب این است حدیث غدیر را کسی نیا

است که متعصب و عنید و معاند است. بعضی او را ابن حزم اندلسی هستند که ظاهرا سه نفر از سنی ها در سند آن اشکال درآورند. یکی 

 .کندایشان تضعیف میابن حزم دانند. ناصبی می

یعنی کل حدیث را هم می گوید بله )تعبیر او این است که البانی از او نقل  .کندذیل حدیث را تضعیف می .استابن تیمیه یکی خود 

همین.   ،که بعضی از اهل علم این را تضعیف کردند. بعضی از اهل علم این را تضعیف کردند  معتقد است به این  :ابن تیمیه می گوید.  کرده(

ت را و یکی دیگر از کسانی که حدیث غدیر را سنداً تضعیف کرده این جه  .کندنمی گوید که البانی رد می  ،چه کسی و چگونه تضعیف شده

 .نصب الرایه فی تخریج احادیث الهدایهکتابی دارد به نام  .. حنفی استزیلریشخصی است به نام 

)نصب رایة(   داردجا تخریج احادیث هدایة را    لمعه است. این در اون  احناف در حد شرح  کتاب فرقه اهل سنت است.مرغینانی    هدایةکتاب  

دو جلد کتاب در طرق حدیث محمد جلیل طبری  حتی    .کند. اما دیگران سندش را اشکال نکردند  آنجا احادیث غدیر را تضعیف صنعتی می

من کنت موال دارد. ذهبی خود یک شخصیت رجالی تضعیفی توی این جهت ندارد اما نسبت به احادیث وصایت تا توانستند تضعیف کردند. 

جا اینطور باهاش برخورد کردند احادیث وصایت چرا آن .د پیدا کنیمهلل ما ورود پیدا کردیم، خواستیم یک سری روایات را ورواءشا حاال ان

مکمل  اینهاغدیر را و  کنیم جایگاه بحث از ندارد؟ حساسیت این حدیث را دیدند و ما حفظ می اینجایا طور برخورد نکردند؟ آاین اینجاو 

حاال بحث خواهیم کرد که وصایت از شئونات غدیر و والیت است یا شئونات غدیر از وصایت است. این دیدگاه مختلف است. و  همدیگر

 است.

ما معتقدیم که والیت، خالفت، امامت، زعامت و تمام شئونات مال وصایت است. حاال ریشه یابی خواهیم کرد، مفهوم شناسی وصایت را  

ذکر خواهیم کرد، از روایات حتی استفاده خواهیم کرد. حقیقتش چیست؟ چرا حتی مفهوم وصایت را تحریف کردند؟ مثل ابن ابی الحدید، 

احادیثش را تضعیف  .یی که نتوانستند حدیث وصایت را انکار بکنند، مفهومش را تحریف کردندآنهاتا توانستند و  طبرانیدیگران مثل 

یعنی  .وردی، ساختگی و جعلی)لولوهای مصنوعه( یعنی من درآ الآللئ المصنوعةجلد کتابی دارد به نام  دو سیوطیکردند. عده ای مثل 

گوید از جمله احادیثی که جعلی است، احادیث وصایتی می باشد که در این فاز  آورده و می اینجااحادیث جعلی که احادیث وصایتی را 

 مطرح نشود. علیه السالممنین علی ؤالمز ریشه بزنند و مسئله وصایت امیربرده اند تا ا
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ه احادیثی ک  .همه جعلی است. این را بررسی کردیم  اینها  :گوید  ورده و میت را آکه احادیث وصای  الموضوعاتکتابی دارد به نام  ابن جوزی   

دفاع از وصی و وصایت،  .یا می توانیم تصحیح بکنیم؟ چرا تحریف کردند؟ یه بحث کالمی داریمآ ،در اهل سنت در رابطه با وصایت آمده

که منکر وصایت شد  اول کسی وردیم.وصایت شدند را از اول تا آخر آه منکر کسانی ک دفاع عن الوصی و الوصایةخودش یک جلد است. 

علیه منین علی  ؤعایشه است. قصه اش هم این است که در جنگ جمل که برای مقابله با امیرالم ،وردهآالوصایا  کتاب  که در جلد سه بخاری  

به او می گویند کجا می روی؟ با چه کسی می  ،فتگوید( هنگامی که می ر می رفت، )این را عالمه عسگری رحمت اهلل علیه می السالم

بخاری در کتاب الوصایا نقل  )این روایت را گفت: کی؟ نه! وصی خداست؟ علیه السالممنین علی ؤالمی بجنگی؟ آیا تو نمی دانی امیرخواه

صلی اهلل است؟ پیغمبر  صلی اهلل علیه و آله و سلم وصی پیغمبر علیه السالممنین علی ؤکرده. همچنین مسلم هم نقل کرده( چه کسی گفته امیرالم

 به کسی وصیت نکرد. .در دامن من بود که از دار دنیا رفتهنگام وفاتش سرش  علیه و آله و سلم

 که همان روایت را نقل کرده. فیواهلل بن ابی اعبدنفر دوم  

که من کتابی را اخیرا دیدم که  بردند تا این سؤالوصایت را زیر  کردند فکر .دنبال کردندفکر ادامه پیدا کرد. عده ای این حرف ها را  این

شخصی هست به نام دکتر الکواری که زنده است .  العقد الثمینو کار دارند، ببینند. کتابی است به نام    چاپ شده. کسانی که با اینترنت سر

. که تمام اسناد احادیث علیه السالم العقد الثمین فی ابطال احادیث وصایت امیرالمؤمنینطر زندگی می کند. کتابی نوشته به نام و در ق

که ما یه نقلی برای این نوشتیم و مبانی  وردهخواسته مناقشه کند، آتمامش را  سنمهروایات  درکه  علیه السالممنین علی ؤوصایت امیرالم

. به وصایت در کتب علیه السالم منینؤزیدیه اشاره دارند به وصایت امیرالم  از است. بعد وصایت در کتب زیدیه.این یک ف .وردیمرجالی را آ

و ». علیه السالممنین ؤوصایت امیرالمبه مسئله  همه اشاره دارند ،بینید که می السالم معلیه اسماعیلیه اشاره دارد. وصایت در زیارات اهل بیت
 است؟ «الوصیین  ابن سید و» علیه السالممنین ؤچرا این همه در دعاها و زیارت نامه ها سخن از وصایت امیرالم «ابن سید الوصیین

 السالم  معلیه نسبت به فضایل اهل بیت اهل سنتیک جلد از کارمان تحریفات در احادیث وصایت است. تحریفات در کتب ، یک بخش دیگر

کردند یا نقل نکردند. انواع و اقسام تحریفات نسبت به احادیث وصایت کردند، تحریف    ،تا توانستند  علیه السالممنین  ؤمن جمله وصایت امیرالم

که ما این کار را کردیم و افتخار می کنند به  کنند کردند؟ چه جنایت هایی که خودشان تصریح می تکه ای را آوردند و تکه ای را نه. چه

مالحظه کردم  .است، کار می کنم  علیه السالماین چه کاری است؟ چه جنایتی است؟ من اخیرا روی روایتی که راجع به امام حسین    کار.  این

با معاویه مناظره ای دارند،  علیه السالم ءگوید که حسین بن علی سیدالشهدا یک حرف عجیب دارد. می الطبقاتشدر کتاب محمد ابن سعد 

آمدند در یک مجلسی  ،معاویه چنین گفته و چنان گفته سر موضوعی که حضرت ناراحت شدند که کند( مفاخره دارد )حضرت افتخار می

از خاندان  ما .کنی؟ )به این مضمون( ما چنینیم، ما چنینیم ت را با ما مقایسه میبرو برایش نگذاشتند. گفتند: تو خودآو  که معاویه بود

نسل ما چیست؟ مادرم کیست؟ پدرم کیست؟ ما کی هستیم و تو کی هستی؟ تو جدت کیست؟ مادرت کیست؟   م. جد من کیست؟یوحی ا

  وردی.کین بابای تو بود و تو هم اسالم آشردر چه وضعیتی بودی؟ مادرت چه کرد؟ معروف به چه بود؟ پدرت چه کرد؟ سردمدار م

ن وقت عظمت و بزرگی معاویه در این چیزها را ندارند که بشنوند. آکنم، چون مردم عوام تحمل  می گوید: من این مفاخره رو ذکر نمی

 کنم. شود. من این مفاخره را ذکر نمی ذهنشان کم می

برای چه؟ حقایق رو بگو تا  کاله سر مردم خودتان می گذارید؟ کنی؟ چرا ذکر نمیکنی؟ اگه این مفاخره بوده، چرا  خب چرا ذکر نمی

 خودشان انتخاب کنند. 

بحث وصایت در قرآن، بحث وصایت در تاریخ،  در این قسمت خواهیم داشت. ان شاءاهللعد دیگر از بحث، بحث وصایت است که پس یک بُ

همانطور که  تا امروز. عهد صحابه صلی اهلل علیه و آله صایت در شعر عربی از زمان پیامبراهل سنت، روایت زیدیه، روایت اسماعیلیه، و روایت

چه   اشعارشانالوصی را آوردیم: اعم از سنی، شیعه. کسانی که آمدند در    یورده، ما شعراغدیر را آ  یادر چند جلد الغدیر عالمه امینی شعر

علیه  منینؤرا به عنوان وصی معرفی کردند. پس یکی دفاع از وصی، دفاع از وصایت امیرالم علیه السالممنین علی ؤعربی و چه فارسی، امیرالم

 .السالم

تحریف کردند. از آن طرف تا  را کتمان کردند و علیه السالممنین ؤ! آمدند تا توانستند فضایل امیرالمچه کردند خدا شاهده ؛یکی تحریفات

توانستند احادیث را در مدح خلفایشان جعل کردند. از آن طرف تا توانستند احادیثی در مذمت   مطاعن خلفا را کتمان کردند و تا  ،توانستند

تا بتوانند مکتب خودشان، مدرسه خلفا  در چهار سمت اقداماتی انجام دادندجعل کردند. در عصر معاویه  آنهادر مورد  السالم معلیه اهل بیت
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 ،چقدر فرصت شد  به این پرداختیم و دنبالش کردیم. حاال هر  انجام شد که ما در یک جلد مستقلیقسمت جنایات تاریخی    چهار  جا بیفتد. 

 در این سلسله بحثهایی که حاال امروز و یا فردا در خدمتتان هستیم، دنبال خواهیم کرد. ان شاءاهلل

 یک مقدار برایتان باز کنم. پس موضوع بحث امروز ما این شد:  بحث را قسمت اول

 و آثار بحث از آن: اهداف غدیر  

 شاخص برای دعوت به اسالم  تعیین الگو برای جامعه و عرضه چهره -۱

می کردند،  در صحرای غدیر دنبال صلی اهلل علیه و آلههدف و ویژگی را که پیغمبر  22 تا 2۰ هایشان تداخل داشته باشند. حدود شاید بعضی

 در این مسئله پیگیری کردیم. 

ن الهی و در دین اسالم و هر آیینی با الگوهایش زنده است. یکی از ویژگی هایی که در ادیاالم، ادیان، هر فکری، هر ایده ای ببینید اس

کنند. تعلیمی که در اسالم هست و در ادیان دیگر هم هست، در جامعه برای افرادی الگوسازی می غیر از جنبهاین است که  ،مطرح بوده

توانند می ،اند اند، با آن سخنانی که از خودشان به یادگار گذاشته این الگوها اگر نصب العین باشند، با آن عملکردی که از خودشان داشته

ش در جامعه بیشتر است. انسان با الگوهایش زنده است، جامعه با الگوهای تأثیر  ،تر باشد  تر، کاملاف  الگو شفگذار باشند. هر چه این  تأثیر

به خاطر   .ضد استکبار و ضد استعمار مطرح است  گاندی به عنوان یک الگو و چهره  بلندش زنده است. شما نگاه کنید در هندوستان ماهاتما

اقتدای به حسین بن  ،»من اگر توانستم با استعمار پیر انگلیس مبارزه کنمگوید: عروف ایشان میآن ویژگی و روشش، گرچه بنابر نقل م

این جمله معروف است از ایشان. شما ببینید در پاکستان الگوهای مشخصی هست. در هر کشوری یک الگوهایی  ام.«کرده علیه السالم علی

 کنند، درست است؟ مشخص می

مذاهب مختلفی هستند، هرکسی برای خودش یک الگویی  االناسالمی الگوها چیست؟ چه الگوهایی مشخص کنیم؟  خب در جامعه

کنند. این الگوها چه کسانی هستند؟ گاهی عایشه   شان معرفی می  شان این الگوها را بزرگان مدرسهکند. اهل سنت برای خود  مشخص می

کنند. خُب اینها چه الگویی هستند؟ در  کنند. گاهی اولی و دومی و سومی را به عنوان الگو معرفی می را به عنوان الگو در زن معرفی می

کنیم، چیز  ما از جای جدیدی نقل نمی .اند؟ بروید خودتان ببینید اند؟ چه اثری داشته اند؟ چه عکس العملی داشته جامعه چه داشته

ابن هشام را نگاه  سیره ؛گوید ودش میکند؟ خ چه نقل میابن هشام  سیرهدر  .دومی را شما نگاه کنیدگوییم. خب اسالم  جدیدی نمی

خواهند  آورند و می است حاال یک چیز جدید عرض کنم، اهل سنت گاهی کم میکند. جالب این  کیفیت اسالم دومی را نقل میکنید. 

 :گوید  می  . اوةالُعمری  ةالبالغبه نام    ؛توانید بگیریدبا ما مقابله به مثل بکنند. کتابی را دیدم اخیراً چاپ شده است، در اینترنت نگاه کنید می

اند از عمر بن ها، کلمات قصار. آمده ها، نامه کند، خطبه را با نهج البالغه معرفی می علیه السالمما دیدیم شیعه آمده است علی بن ابیطالب 

 .های او و کلمات قصارش! این را عرضه بکنید در کنار نهج البالغه  های او و نامه  ، خطبهةالُعمری  ةالبالغاند به نام  خطاب چیزی درست کرده

 چه قدر هم تحریف کرده  .است کالم خود عمر است ای را که آورده فهمید. اولین خطبه را می علیه السالمآن وقت عظمت امیرالمؤمنین 

گوید من خبردار می  خواستم اسالم بیاورم. کیفیت اسالمم چه بود.  گوید که من می  خواندم. می  ای کاش همراه من بود و برایتان می  .است

کند. قصد کشتن  های ما مبارزه می با بت .کند پرستی مبارزه می با بت .کنددارد اسالم را تبلیغ می صلی اهلل علیه و آله و سلمه پیامبر شدم ک

 ،اسالم عمر(ابن هشام،  قش هم سیرهرا بکشم )آدرس دقی صلی اهلل علیه و آله و سلمآمدم پیامبر  –ببینید این بالغت عمر است!  -او را داشتم، 

گوید: بله او روی؟ میبه او گفته است که کجا داری می .است را بکشد، یک نفر را در راه دیده صلی اهلل علیه و آله و سلمآمده است که پیغمبر 

گفت: چه  –ت! این الگوی آقایان اس -خواهم بروم کار را ختم کنم.  من می .کند های ما توهین می به بت .کندبه خدایان ما توهین می

برو ببین داماد خودت  ،گوییبنی هاشم هوای او را دارند. تو اگر راست می .گویی؟ او یک عده مرید پیدا کرده است، هوایش را دارندمی

شاهد  .نعره می کشید ها در کوچه. اند. به جوش آمداست. گفت: چی؟ گفت: بله مسلمان شده خواهرت مسلمان شده .مسلمان شده است

 .خواهرش در کنار دامادش بود قضا یک شخصی مبلغ قرآن در خانه از ،خواهرش. همین که آمد نعره کشید تا رفت به طرف خانه ددار

شود؟  مبلغ قرآن رفت پشت یک پستویی قایم شد. واویال ... چه می .آید اش را شنیدند. فهمیدند دارد می داد. صدای نعرهتعلیم قرآن می

 را بکشد، الگو میصلی اهلل علیه و آله خواسته است پیغمبر این شخصیتی که به عنوان مبارزه با اسالم، مخالف سرسخت اسالم است که می

 شود! 

صلی اهلل است اال به رسول خدا  عبه متولد شده است. چشمش را باز نکردهک که در خانه علیه السالمحاال بیایید مقایسه کنید با امیرالمؤمنین 

َم اللُه َوجَههها است. اوست که به تعبیر خود سنی خدا هم به شهادت رسیده . در خانهعلیه و آله و سلم دانید معنی اش چیست؟ . میَکر 
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بر هیچ بتی سجده نکرد. آن موقعی که دیگران، الگوهای آقایان  علیه السالم، زیرا علی ألّنه لم َیسُجد لصنٍم قّط تکریم کرد خدا وجه او را،  

َثَر بودند. َو  صلی اهلل علیه و آله و سلماز طفولیت همراه رسول خدا  علیه السالمپرستیدند، امیرالمؤمنین  بت می
َ
َباَع اْلَفِصیِل أ ِبُعُه اتِّ ت 

َ
َلَقْد ُکْنُت أ

ِه  مِّ
ُ
 . بل از بعثتبودم ق صلی اهلل علیه و آله و سلمبه دنبال رسول خدا  .کردم فرمایند من پیروی می کودک بودند، می، قبل از بعثت زمانی که أ

شتر پشت سرش   رود، اما بچهاش جلو جلو می  بچهشتر به دنبال مادرش. فرق بچه شتر با االغ این است دیگر. االغ    همانند پیروی یک بچه

ِه ُکْنُت آید.  می مِّ
ُ
َثَر أ

َ
َباَع اْلَفِصیِل أ ِبُعُه اتِّ ت 

َ
خالفت است یا آن کسی  د. این شخص شایستهدا، هر روزی علمی از اخالق را به من یاد میأ

اِس إِ »است؟   که مدتی شرک می ورزیده ي َجاِعُلَك ِللن  ُهن  َقاَل ِإنِّ َأَتم 
َ
ُه ِبَكِلَماٍت ف ِتي َقاَل  َوِإِذ اْبَتَلی ِإْبَراِهیَم َربُّ ی  رِّ

ُ
َماًما َقاَل َوِمْن ذ

اِلِمیَن  ْرَك َلُظْلٌم َعِظیٌم »،  «اَل َیَناُل َعْهِدي الظ  ، آن کسانیکه به من ظلم ال ینال عهدی الظالمینشرک ظلم عظیمی است،    «ِإن  الشِّ

 رسد.  با شرک، عهد خدا، عهد امامت به آنها نمی ،کردند

خواهید  بود که من شنیدم؟ گفتند: هیچ خبری نیست. گفت: من شنیدم، کاله سر من می گفت: چیست؟ صدای چه .عمر وارد شد

شود کتمان کرد. گفت: بله من بودم. گفت: آن چه بود؟ گفت: گفت دیگر نمی .بگذارید؟ من صدایی شنیدم. خب معلم قرآن آمد بیرون

 خون بود که از سر خواهرش جاری می  .خورد بر سر خواهرش ،دامادشخواست بزند بر سر  آیات قرآن بود. آمد یک چوب دستی را می

 اش را نقل کرد. این الگوی آنهاست.  خوانی؟ گفت: سوره طه و قصه شد. گفت: چه می

می و سومی های خودتان که اولی و دودیگر چه الگوهایی دارید؟ الگوهایی دارند که فرّار غیر کرّار است. یک نمونه برای ما بیاورید از کتاب

ال »چه کار کردند؟ در جنگ احد چه کسانی فرار کردند؟  .یک دشمن را کشت. غیر از این که فرار کردند ،ای کرد در یک جنگی حمله
 گویند.  گویم عزیزان من، منصفان عالم می چه کسانی الگو هستند؟ من نمی .«فتی ااّل علی ال سیف ااّل ذوالفقار

چون یک مقداری شخصیت  .آورم، اسمش را نمیالمصطفی ةجامعدر همین  .شاید مال ده سال پیش استشخصی آمد پیش ما، قصه 

یکی از شورای پنج  .جیکستانگفت من از رهبران نهضتی بعد از فروپاشی شوروی سابق بودم در تاسیاسی معروف آنجا است. خودش می

بود. بعضی از پسرهایش در  تشیع را انتخاب کرده اینجابود  نفره آمده یکم. تا فرزند دار 24 االنگفت که من آنجا بودم. خودش می نفره

گفت من با برخی از شیوخ در عربستان بودم،   خواندند. و عجب نیرویی داشت. می  درس می  الزهرا  ةجامعو دخترانش در  المصطفی    ةجامع

 م علیه  گفت برای من اهل بیتمی  ؛، حرفش این بودشد  این آمده بود متحولسنگر بودیم.    هم  ،در افغانستان بودم، با احمد شاه مسعود با هم

را بگو. ما چنین الگوهایی   علیهم السالمرا بخوان. برای من از نهج البالغه بگو، سخن اهل بیت    علیه السالم  برای من کالم علی  .را معرفی کن  السالم

است که چهار ساعت صحبت   گفت شدهها را معرفی کنیم. یک شخصیت سیاسی سنی و عالم که می  نداریم. ما باید این الگوها و این چهره

الگوهایی مثل گوید ما می ،هم احتماالً زندان است. چنین شخصیتی آمده است االندر روسیه، تقریبا چند میلیون مرید دارد،  .ام کرده

نفره، خصوصی برایش کالس گذاشتم. ندارند،  یکرا معرفی کن.    علیهم السالمکنم برای من اهل بیت  نداریم. التماس می علیهم السالماهل بیت  

 دستشان خالی است. 

خوانم این  که یک چنین بزرگانی داریم. حاال برایتان می کنیم، ما افتخار میکفی بنا فخرا السالم معلیه عزیزان من، شیعیان اهل بیت

مشخص کردن الگو در  صلی اهلل علیه و آله و سلمچه بود؟ یکی از اهداف پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم ی داشته. هدف پیغمبر تأثیرالگودهی چه 

َه َواْلَیْوَم اآْلِخَر َلَقْد َکاَن َلُكْم ِفي »بود. درست است  انجامعه برای بعد از خودش ْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َکاَن َیْرُجو الل 
ُ
ِه أ اما  «َرُسوِل الل 

ِذیَن َمَعهُ »  :گویدما الگوهایی الزم داریم. لذا ببینید قرآن می  .یک الگو کافی نیست ْسَوٌة َحَسَنٌة ِفي ِإْبَراِهیَم َوال 
ُ
مؤمنان   «َقْد َکاَنْت َلُكْم أ

َک ایمان و ُبغُضَک ِنفاقالگوهای واقعی هستند.  واقعی به انبیاء   مسلم . این را مسلم نقل کرده است به این مضمون. بنابر نقل  یا علی ُحبُّ

 «إنه لعهد النبي صلی الله علیه وسلم إليَّ أن ال یحبني إال مؤمن وال یبغضني إال منافق»گوید:  در کتابش میبن حجاج قشیری  

در عصر خودشان با  صلی اهلل علیه و آله و سلمخواهیم؟ چرا؟ الگوهای کامل معصوم مختلف. پیغمبر اکرم می ببینید چرا ما الگوهای مختلف

اتفاقاتی افتاد. صلی اهلل علیه و آله و سلم کند. اما بعد از پیغمبر عدا نمی نفی ما ءهای خاص آن دوره، الگو بود. درست است. اثبات شی ویژگی

بود، در زمان رسول  علیه السالمالگو شدند. خیلی از شرایطی که در عصر امیرالمؤمنین  علیه السالمهای خاصی پیدا شد. امیرالمؤمنین  ویژگی

مان رسول ای پیدا شد. که در ز یک شرایط ویژه علیه السالمدر عصر امام حسین صلی اهلل علیه و آله نبود. بعد از پیغمبر  صلی اهلل علیه و آله و سلماهلل 

ای قرار   و امامان دیگر در یک شرایط ویژه علیه السالم، امام صادق  علیه السالم، امام باقر  علیه السالمنبود. بعد از آن امام سجاد    صلی اهلل علیه و آلهخدا  
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که این  علیه السالمحسن مجتبی نبود. شرایط خاصی پدیدار شد برای امام  صلی اهلل علیه و آلهگرفتند که این شرایط ویژه برای پیغمبر اکرم  

 نبود. ما در این شرایط نیاز به الگو داریم.  صلی اهلل علیه و آلهشرایط ویژه برای پیغمبر خدا 

عليٌ میزان  گیرد. فی است که در افقی قرار میعزیزان من، تنها گفتار کافی نیست. معرفی الگوها در جامعه الزم است. الگو یک هد
گذارد برای این که خودش میزان اعمال است. ما نگاه کنیم الگو را، الگو را معرفی کنیم. فضائلش را بگوییم. طرف مسابقه میعلی    ،االعمال

مسابقه در الگوهاست.   االندر جامعه یک نوع کار هنری است.    آنهاکند؟ الگودهی و معرفی  را به این الگو وصل کند. چرا کارهای هنری می

َناٍس ِبِإَماِمِهْم »کنم. معرفی می من هم ،تو معرفی کن
ُ
 روز قیامت روزی است که هر گروهی با امامشان خوانده می «َیْوَم َنْدُعو ُکل  أ

ِعیرِ »شوند،  ِریٌق ِفي الس 
َ
ِة َوف ِریٌق ِفي اْلَجن 

َ
ای  آید. حاال اینجا برای این که تنوعی هم بشود، یک قصه هر کسی با امام خودش می «ف

 کنم. حاال بحث خارج از علم باشد، تنوعی هم بشود.  ن عرض میرا برایتا

که کرد  که از علمای کربال و نجف بود. صاحب رساله هم بود. نقل میعبدالهادی شیرازی  است از    نقل کردهحاج سید محمد علی روحانی  

کرد، حتی استکان جمع  کرد، خودش خدمت می شرکت میکرد، خودش  که برگزار میعلیه السالم ایشان در مجالس اباعبداهلل  آخر عمر

شما بفرمایید بنشینید، ما هستیم. گفت: کار   .اید، اینجوری خوب نیست  آقا شما به مرجعیت رسیده  :کرد. گفتند  کرد، کفش جفت می  می

 ام صحرای قیامت بر پا شده  خواب دیدهاید؟ قصه چیست؟ گفت: اخیراً من    است. گفتند چه دیده  نداشته باشید. فهمیدند یک چیزی دیده

َناٍس ِبِإَماِمِهْم همین  .است
ُ
 گوید:  است. به قول آن شاعر که می ها کشیده شده ؛ صفَیْوَم َنْدُعو ُکل  أ

 کوری نگر که عصاکش کور دگر بود/      سنی که روز حشر شفیعش عمر بود

گیری؟ بابا اجماع دار می قیامت دستت را بگیرد تو را ببرد به بهشت؟ چرا روزه شکخواهی دستت را بدهی که روز خب به چه کسی می

نواصب؟ نواصب که کافر هستند. اوج عظمت امیرالمؤمنین  اال، چه کسی انکار کرده است علیه السالمامت است بر اوج عظمت امیرالمؤمنین 

گویند خوب نیست. ها می  بعضی  ،گویند خوب استها می  ر اختالف است. بعضیرا چه کسی انکار کرده است؟ اما درباره افراد دیگ  علیه السالم

 دار می   چربد. چرا روزه شک  بر آنها می  علیه السالمگویند خوب است، مطمئنًا پیش خودشان هم خوبی امیرالمؤمنین    یی هم که میآنهاتازه  

َناٍس ِبِإَماِمِهْم ساند. ر گیری؟ خب دستت را بده به دست کسی که قطعاً تو را به بهشت می
ُ
من روز  :گوید . ایشان میَیْوَم َنْدُعو ُکل  أ

های شیعه، دیدم دو تا صف است. یک صفش سر این صف امام جعفر  شده است. بعد آمد در قسم صف ها کشیده قیامت را دیدم که صف

اند. نگاه کردم، دیدم یک صف  ایستاده علیه السالمعلما در این صف هستند. یک صف دیگر امام حسین  همه .اند ایستاده علیه السالمصادق 

دیگر باید  .طوالنی است که همه جور آدم در آن هستند. گفتم خب من چه کار کنم؟ کدام صف بروم؟ گفتم خب من جزو علما هستم

ات عمل  ای؟ به وظیفهچه کرده ؟گویند تو عالمیگیرند، می م خیلی سخت مینگاه کردم دیدعلیه السالم. بروم در صف امام جعفر صادق 

شوند خیلی جایگاه خوبی دارند. گفتم من  کشند. چرا عمل نکردی؟ چرا درس نخواندی؟ اما وقتی رد می کردی یا نه؟ مو را از ماست می

کنند.  رد می علیه السالمدیدم تند و تند امام حسین  ،. نگاه کردممعلیه السالچه کار کنم؟ نکند رفوزه بشوم. گفتم بروم در صف امام حسین 

. گفتم می رویم در و فی لجج البحار اسرع اوسع علیه السالم کلنا سفن النجاة لكن سفینة جدی الحسینبفرما، بفرما، بفرما، ... . 

 کجا می :یک فرشته آمد گفت .حاال درجاتش خیلی مهم نیست. گفت رفتم ته صف ایستادم ،، الاقل رد بشویمعلیه السالمصف امام حسین 

 چه کردهعلیه السالم  هستم. گفت تو برای امام حسین    علیه السالم، خب من هم شیعه امام حسین  علیه السالمروی آقا؟ گفتم در صف امام حسین  

اند در  ولو این که کفش کسانی که شرکت کرده ،انجام داده باشم علیه السالمای؟ گفت از خواب پریدم. گفتم یک کاری برای امام حسین 

 را جفت کنم. علیه السالمعبداهلل الحسین  عزای ابی

 ؟ تعیین یک الگوی شاخص در جامعهدفشان چیستغدیر ه در قصه صلی اهلل علیه و آله و سلمها. پیغمبر اکرم پس این آیه اشاره دارد بر الگو

ان البحث عن الغدیر  .است گویند بحث از غدیر، بحث ناز ی مردم بعد از من تا پایان تاریخ. اینها که میاسالمی برای بعد از خودش. ا
 صلی اهلل علیه و آله و سلم پیامبر اکرمخواهد بگوید.  با غدیر چه چیزی می .. نفهمیدند حقیقتش چیستان البحث عن االمام و بحث عقیم

 :گویند ، بعد میعلیه السالمزمان امیرالمؤمنین  ؟ غدیر را بردند در همان محدودهاست برای چه را بلند کرده علیه السالمدست امیرالمؤمنین 

گویید بحث از غدیر یعنی  انگیزاند. شما می ها را برمی ضغائن است، کینه ثارهآای دارد؟  دیگر چه فایده .تمام شد .است خب فوت کرده

اند، زمامداری. خب چه کسی  حاکم بشود. والیت را فقط به عنوان حکومت معنا کردهصلی اهلل علیه و آله فقط این که چه کسی بعد از پیغمبر 

 ای دارد؟آن چه فایده درباره! دیگر بحث است ها گذشته حاکم بشود؟ این زمام را دست بگیرد یا او؟ خب دیگر گذشته
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فقط بحث از مرجعیت  .شوند که بحث از غدیر نشود ها به این راضی نمی بعضی از این خودی ؛کنم عزیزان منلذا عرض می .ام من دیده  

تا مذهب! اصال امتیازی   برند در کنار مرجعیت علمی این چهار را می  علیهم السالمبشود. مرجعیت علمی اهل بیت    علیهم السالمعلمی اهل بیت  

العلم و علی   ةانا مدین» :نفرمودند صلی اهلل علیه و آله و سلم قائل نیستند. با این که مگر پیغمبر علیهم السالمرا برای مذهب فقهی اهل بیت 
مختلف است. آقا مخالف پلورالیسم گویند راهها    صریحاً می  .کنند  شرم نمی  .گویند  ام. رک می  شان و دیده  ام در جلسات  من رفته «.بابها

 هم می االنها هم یک راهی دارند.  ما یک راهی داریم، سنی .گوید راهها مختلف استپذیرد. می دینی است اما پلورالیسم مذهبی را می

گویند راهها مختلف است که دل او خوش شود. برای چه؟ یک چیزی برایتان بگویم می ،اند ای که شیعه و سنی نشسته گویند. در جلسه

 کند.  باد. دیگر ضمیر مرجع خودش را پیدا می ، هر چه باداعلیه السالماز امیرالمؤمنین علی 

چرا  ؟کنی گویند چرا شلوغش می ها به من می فرمایند. البته بعضی چه می علیه السالمعزیزان من خوب گوش کنید. ببینید امیرالمؤمنین 

فرمایند.   در نهج البالغه چه می  علیه السالمخود بشوم. ببینید امیرالمؤمنین  شوی؟ جا دارد از خود بی    خود می  چرا از خود بی  ؟زنی  فریاد می

َفَهاَء ِلُرُکوب اْلَمَعاِصی»فرمایند:  حضرت می ُه السُّ است یا لعنت کند )یا اخبار است یا  لعنت کردهخوب گوش کنید. خدا  «َلَعَن الل 

کنند، سفیه اند.  شود که کسانی که معصیت می استفاده می اینجااز  ،کنند با معصیت انشا(، خدا لعنت کند سفیهان را که یکه تازی می

َناِهیَو اْلُحَلَماَء ِلَترْ »کسی که مطیع امر خدا نیست، سفیه است. اما تعبیر دومش خیلی عجیب است.  است  خدا لعنت کرده «ِک الت 

 ،کند. اگر خالفی دیدی باید بسوزی، بگویی، داد بزنی. نهی از منکر نمی ،حلماء را. حلم همه جا خوب نیست. وقتی که منکری را دیدی

 است.  خدا لعنتت کرده ،حلم همه جا خوب نیست. اگر گناهی دیدی، اگر ترک تناهی بکنی .بگو

نهج  ینید این خطبه حدود نه، ده صفحه. ببغراء خطبهای هست به نام   دیگر برایتان عرض کنم از نهج البالغه در خطب. خطبه یک نمونه

در مسجد کوفه  علیه السالمست. انسان اینها را بخواند درس بگیرد. امیرالمؤمنین اش درس ا چیست؟ همه اینها دانید قصهالبالغه است. می

ْنُظُر ِإَلْیِه »اند، شخصی آمد گفت:    نشسته
َ
ي أ ی َکَأنِّ خوب گوش کن من کجا استفاده کردم. آدم باید غیرت  «یا علی ِصْف ِليَ َرّبک َحت 

سفت بایستیم و  .در مسائل دینی پای والیت به کار می آید، پای حریم ها که در کار می آید، غیرت از خود نشان بدهیم .داشته باشد

گفت:   محکم حرف بزنیم، منطق. ما اهل جدل و نزاع نیستیم. ما اهل بحث و گفتگو هستیم حرف خودمان را با منطق و استدالل می زنیم

ی» ْنُظُر ِإَلْیِه  یا علی ِصْف ِليَ َرّبک َحت 
َ
ي أ همانطور که شما به من، » :، اینطور برداشت کردند که می گویدحضرت از کالم این «َکَأنِّ

لذا حضرت شدیدا ، یعنی به نقل تشبیه «خورشید و ماه و زمین و آسمان را نشان می دهی و توصیف می کنی، خدا را هم اینطور نشان بده.

جماعه، بیایید نماز جماعت.  ةصالدعوت کردند به  .غضبناک و خشمگین شدند .راحت شدندت ناحضر :تشبیه را رد می کنند. می گوید

خطبه ای را در دفاع از حریم  حضرت. کردندر حالی که خشم حضرت را گرفته و شروع کردند به صحبت  .آمدند و حضرت رفتند باال

دانی  استفاده می کنی، می اینجاخداوند ایراد کردند. شما چی از این خطبه استفاده می کنید؟ بابا حاال عوام الناس یک چیزی گفته. از 

ناسی این عوام ال خشمش برای چیست؟ حاال .گین بودخشم ،پله ها را باال می رفت ،قصه چیست؟ حضرت خشمش برای چیست؟ فغذب

که یک چیزی نفهمیده و از دهانش بیرون آمده. حاال یک چیزی گفته، حضرت به خاطر این خشمگین شدند؟ نه خشم حضرت از این 

که تعلیمات دین به مردم بگویند، به یک سری احبار و رهبان  است که بیست و پنج سال او را خانه نشین کردند و آمدند به جای این

یت باری تعالی توسط این احبار و ؤقصه های خرافی یهودیت و اسرائیلیات را منتقل کنند. نظریه تشبیه، نظریه ر اجازه دادند که بیایند و

 ، که این سه اجازه بدهند در مدت بیست و پنج ساله بدون این .چیزی بفهمند اینهاکه  رهبان و اسرائیلیات در جامعه آمده. بدون این

 را خانه نشین کردند و از آن طرف اسرائیلیات منتشر شد. آنهاحق را به مردم برسانند،  علیه السالمین منؤعلمای امت و بزرگانی مثل امیرالم 

مثل روز روشن به من نشان بده تا مثل  را خدا :ال می کند و می گویدؤدارد که این آقا آمده از من س تأثیردانند اینطور  حضرت می

خورشید و ماه من خدا را ببینم. حضرت جوش می کند، خروش می کند، غضب می کند. باید خشم کرد و به هم ریخت. الاقل اولین مرتبه 

در خانه بنشینیم و  ،ازیمبس که با سوختن که بسازد، بسوزد و جامعه را بسازد. نه این بسوزد نه این .نهی از منکر، نهی از منکر قلبی است

می بینم دارم می گوید.   ،می گوید  .بلند شویم راه بیفتیم و حق را بگوییم. به خدا قسم نگوییم، فرمالیته شده است  کار کنیم،.  در را ببندیم

بیشتر به اصل   و آله و سلمصلی اهلل علیه    پیغمبر  .آقا راهها مختلف است  :می گویدو    قبل از من طرف آمده صحبت می کند  ،رفتم  ردر جلسه دیگ

اشاره نکرده و یعنی   ،است  علیهم السالم  به راه اسالم که راه اهل بیت  صلی اهلل علیه و آله و سلم  اسالم اشاره کردند نه به راهش. یعنی پیغمبر اسالم

 مذهب را کنار بگذار. 
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در جلسه ای بودم بعضی از بزرگان، علما و آقایان شیعه بودند، جمعیت  .عرض کردم ،اخیرا به آقایانی که آمده بودند قم  .باز اسم نمی آورم 

هیچی صم و بکم.  .من در این جلسه نشسته بودم .گفت علیه السالمسنی و شیعه. یکی از علما آمد یک چیزی نسبت به امام جعفر صادق 

بعدش امام جعفر   .با امام ابوحنیفه با هم بحث داشتند، گفتگو کردند  علیه السالمنشسته، بله امام جعفر صادق  بله آقای مولوی فالن در جلسه  

آمد دست ابوحنیفه را بوسید. قصه را نقل می کند. حاال آقایان نشسته علیه السالم  بعد امام جعفر صادق    .را ابوحنیفه قانع کرد  علیه السالمصادق  

طور  شسته، این معروف نشسته، این آقا نشسته، بابا یکی بگوید من این قصه را خواندم و دیدم در کتب سنی ها ایناین نشسته، این ن .اند

ابوحنیفه  ؟اگر بنا بر قیاس در شریعت باشد، چرا این حکم اینطور است .نقل نکرده است. امام به ابوحنیفه تند می شود. تو قیاسی هستی

را بگویید. من دیدم هیچ کس نگفت.  اینها! خب را قانع کرد و لذا امام علیه السالمفر صادق یفه امام جعساکت شد. این می گوید نه، ابوحن

که شما می گویید، آدرسش را به من بده. من را دید، ماند و صم و بکم شد. خوب چرا  بلند شدم رفتم نشستم شروع کردم، گفتم: آقا این

سوزم. عرق والیی،   سوزم. من خدا شاهد است می  م تا کجا؟ نباید حقایق را گفت؟ من هم میچیزی نمی گوییم؟ حلم تا چه اندازه ای؟ حل

 باید بیایید، بدانید با دست پر بیایید. به او گفتم گفت شماره موبایلت را بده، من بعدا جواب می دهم. رفت که رفت.

 ؟ چرا ساکت هستید .این توهین است .به ایشان توهین می کنند .اماممان است 

 سرفصل بعدی الگوها:

 بشر تا پایان تاریخ نیاز به الگوهای بزرگی دارد، الگوهایی معصوم.  

 زندگی ننگین است که مرگ سرخ به از/       بزرگ فلسفه قتل شاه دین این است

است و منطق دین است. گوش دادید؟ لذا من گفتم اگر بخواهم علمی  علیه السالمزیر ظلم برو که این مرام حسین  نه ظلم کن به کسی، نه

ْکَثَرُکْم  »چی بود؟ یکم بحث علمی داشته باشیم. قرآن می گوید:  علیه السالمرا عرض کنم، قصه امام حسین  علیه السالمقصه امام حسین 
َ
ان أ

علیه . ما شیعه علی «علی مع الحق و الحق مع العلی» حق کراهت دارند. حاال حق چیست؟اکثر مردم نسبت به  «ِلْلَحِقّ کاِرُهوَن 

کثر اهل سنت، اصال کل عالم دشمن پس ما برحقیم. ان اکثرهم، پس ما دشمنی داریم در طول تاریخ، اکثر مردم دشمن اند، ا  ،هستیم  السالم

شویم. درست شد. حاال ما می بینیم در طول تاریخ یید نمی أ یید می شوند و ما تأ ت آنهااست. لذا  علیه السالممنین ؤدشمن امیرالم .حق است

را داده به جامعه شیعی، این  علیه السالمبلکه گسترش پیدا کرده است. چرا؟ خداوند متعال حسین  ،شیعه حفظ شده و نه تنها حفظ شده

با آن کار حسین  ههلل علیه و آلصلی ا  بردین پیغم  «حسین منی و انا من حسین»است که باعث و ضمان حفظ شیعه است.    علیه السالمحسین  

 بزرگان . داریمدر جامعه    علیه السالماست. چنین الگویی مثل حسین    صلی اهلل علیه و آلهباقی می ماند. حفظ و بقای دین توسط پیغمبر    علیه السالم

 تاریخ برای ما الگودهی دارند و زنده اند. را معرفی کردیم. این الگوها تا پایان  اینها، چقدر علیه السالمامام جعفر صادق  .خوبی داریم

مردم   .را ببینید  علیه السالممنین  ؤکیست؟ عزیزان من بیایید سیره امیرالم  بحث از غدیر یعنی الگوها، بحث از غدیر یعنی بحث از بهترین الگو

ترها. انسان بین خوب و خوب تر، خوب    خوبعاشق خوبی ها هستند. فطرتا انسان عاشق و متمایل به خوبی هاست. فطرتا گرایش دارد به  

داریم و  اینهاشان را. چقدر کلمات از   می گیرد. فطرتش اینطور است. غریزه و کشش است. بیایید این بزرگان را معرفی کنیم، میراث را بر

وجود تنزیلی اهل بیت  هم السالمعلیوجود تنزیلی علم خداست. کالم اهل بیت  ،چقدر از این کلمات را در جامعه منتقل کردیم؟ وجود قرآن

. این نور را بیاوریم در جامعه. این الگوها را کالمكمتجلی کرده به کلمات نوریش،  .نور است علیه السالماست. این نورانیت، علی  علیهم السالم

ان الگو بشود. علی وار بشویم.   در بخش سیره خوب معرفی کنیم. این آن الگو را می گیرد و سعیش این است که دنبال آن الگو برود و مثل

 این فرع بر این است.

 ؛)عرض کردم عزیزان من( یک تبصره عرض کنم این است، برای جامعه بشریت تا پایان تاریخ صلی اهلل علیه و آلهپس یکی از اهداف پیغمبر 

منین ؤعلی امیرالم  :محدود برای شیعه است. می گویند  :و غدیر برای چیست؟ بعضی ها هم می گویند  علیه السالممنین  ؤبحث است که امیرالم 

نه دید جهانی داشته  :ش ندهیم به این طرف و آن طرف و خرابش نکنیم. بعضی ها هم می گویندپاس .و غدیر برای شیعه است علیه السالم

 علیه السالم مسیحی ها می گویند: علی  باشیم. افراط به نظر من، حاال یک خط وسط نظر خودم را عرض می کنم. بعضی ها هم مثل بعضی از  

برای کل جامعه بشری آمده است. این هم یک دیدگاه. ما دیدگاه دوم را  علیه السالمضمیر ادیان است. علی  علیه السالمبرای همه است. علی 

طور که اسالم ای کل بشریت است، همانبر  علیه السالم. بله علی  ک معنا نمی پذیریم. تفسیر قائلیمقبول نداریم. به یک معنا می پذیریم و به ی

صلی اهلل علیه چطور می گویید پیغمبر    «العالمین  ةو ما ارسلناک اال رحم»است.    نذیُرا للبشر  صلی اهلل علیه و آلهبرای عالمیان است. پیامبر  
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است و ادامه دهنده راه  صلی اهلل علیه و آلهر نفس پیامب علیه السالمعلی  ؛نه .فقط برای شیعه است علیه لسالمبرای عالمیان است ولی علی  و آله 

را برای عالمیان   علیه السالمهم برای عالمیان است. ما علی    علیه السالمعلی    است.  صلی اهلل علیه و آلهاست. مبین سنت پیامبر    صلی اهلل علیه و آلهپیامبر  

 :کنند و می گویند که حد و مرز اسالم را می شکنند و می گویندفرستادیم. اما نه آن برداشتی که مسیحیت و عده ای از عالمیان می 

حتی یک مسیحی حرف   «عنی مرز اسالم را نمی پذیرند.. یآمده که دعوت به همه ادیان بکند  علیه السالم  علی  برای همه است.  علیه السالمعلی  »

دعوت به اسالم  علیه السالمپذیرم. اگر بدانم که علی  دارم و او را میرا قبول  علیه السالممن علی » :گوید میقشنگی دارد اما حرف باطلی است. 

ا شکسته مردی است که مرزها ر  . علی آزاد، علی ضمیر ادیان استپذیرم. نه کرده، من اسالم را می  می لهآصلی الله علیه و و دعوت به محمد 

  این را من قبول ندارم. .«است و برای کل بشر آمده 

او الگوست در چهارچوب اسالم. دعوت تعالی به اسالم و دعوت . کند چوب های اسالم دعوت میدر این چهار علیه السالمعلی  امیرالمؤمنین

ما این را  .خواهی دست از آن مکتب و دین باطلت برداری، این مطلب دیگری است . حال اگر تو نمیدارد صلی اهلل علیه و آلهبه نبوت پیغمبر 

صلی ل پیامبر  عالم را مث آمد همه  علیه السالمت. علی  برای عالمیان اس  علیه السالمگوییم علی    فتیم. میا  افراط به تفریط نمی  پذیریم. ما از نمی

. این حرف قشنگی است، ه مهیمن و سلطه بر کل ادیان دارد. این اسالمی کدعوت به اسالم ناب کرد. اسالمی که مهیمن است اهلل علیه و آله

که  علیه السالم کند، دعوت به تشیع و دعوت به راه خودش. امام زمان حتی سنی را دعوت می علیه السالممنین ؤله؛ امیرالماما درست نیست ب

 گویم. زمانی بحث بود که سنی می  . دلیلش را با دو تا آیه و یک روایت میگسترانند این تشیع را بر کل جهان می ،در عصر ظهور بیایند

. به چه شیعه ؛گوییم نه . ما میه و هم سنی مهدویت را قبول دارندهم شیع . قبول داریم کهاسالم سنی رواج دارد ،گوید در عصر ظهور

 شود. ؟ دو تا آیه را کنار هم بگذار و ببین چه از آن استفاده میدلیل

عنوان دین امروز قرار است که اسالم به    «الیوم اکملت لكم دینكم و اتممت علیكم نعمتی و رضیت لكم االسالم دینا»آیه اکمال:   

 .رضیت لكم االسالم دینا :فرماید خدا می ،مرضی خدا باشد. الیوم که روز غدیر است

 و آیه دیگر در سوره نور:  

ْرِض َکَما اْسَتْخَلَف الَّ »
َ
ُهْم ِفي اأْل اِلحاِت َلَیْسَتْخِلَفَنّ ِذیَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو َعِمُلوا الَصّ ُه اَلّ َنَنّ َلُهْم ِذیَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَعَد الَلّ    َو َلُیَمِكّ

ِذي اْرَتضی   « َلُهْم  ِدیَنُهُم اَلّ
ولیمكنن لهم  .  را در کل جامعه بشری پیاده بکنند، کسانی که عمل صالح انجام دادند تا دین مورد رضای ممؤمنیندهیم به    ما مکنت می

الیوم اکملت لكم دینكم و اتممت  .  باشد  علیهم السالم. کدام دینی را راضی شده؟ دینی که از کانال اهل بیت  دینهم الذی ارتضی لهم
مورد رضایت من   ،باشد  علیه السالممنین  ؤیعنی اسالمی که از کانال والیت امیرالم ،وم یعنی امروز. الیعلیكم نعمتی و رضیت لكم االسالم

. تفسیر قرآن با قرآن با بعضی روایات است که گسترش می یابد علیه السالمکره زمین توسط امام زمان . این اسالم از این کانال در کل است

 خودشان فرمودند.

که در الموسم  کند؟ مطلبی را بگویم. مجله ای هست به نام    چه هدفی را دنبال می لهآصلی الله علیه و خواهم تعیین الگو را بگویم . پیامبر    می

. شخصی اره ای از آن این مطلب را خواندمکند. در شم سوژه ها جلسات و سخنرانی ها افراد را شارژ میکه گاهی در  شود کانادا چاپ می

گوید بعد از اشغال خیلی  . میکار رمانتیک هنری انجام داده استنوشته است. یک  علیه السالممنین ؤهست که مقاله ای را راجع به امیرالم

لبنان که تا بیروت هم آمدند و قسمتی از بیروت، کرانه باختری، اردن، صحرای سیاه و مصر من جمله    ،از کشورهای اسالمی توسط اسرائیل

طور این  ،ذلیل باشند  اینهاکنم چرا یک عده یهودی که خدا خواسته    سؤالخواهم    و لبنان پیشروی کردند. این خبرنگار لبنانی گفت که می

. سر این چیست روند؟ چه شد؟ ما که بر حقیم. اسالم و مسلمین بر حق است  میکنند و جلو    ها سلطه پیدا کردند و خرابی می  بر سرزمین

در این بحبوحه   :جوابی نشنیدم و گفتند  ،. هرجا که رفتمدم. در این خانه و آن خانه را ز! گفت: برویم مصاحبه کنیمکه به این روز افتادیم؟

علیه منین ؤ، بروم در خانه علی ابن ابیطالب امیرالمطور شدل که اینکسی جواب نداد. گفتم حا ،در هر خانه را زدمکنی؟  می سؤالبمباران 

که امت  چه شد !دهد. یا علی چه جوابم را می علیه السالم امیرالمؤمنینگوید. او نیست اما اثرش که موجود است. ببینم  که او چه می السالم

. به صورت تکه تکه کنار از حق. دوری از فالن و فالن طور جواب داد: دوریبه من این علیه السالمگوید علی  مسلمین به این روز افتاده؟ می

 هم گذاشته است. مقاله زیبایی است.
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 ؟ در صحرای غدیر خم فرمود:و غیر آن شیعه. نفرین حضرت چیست  . امت اسالممشدی  صلی اهلل علیه و آلهما مشمول یک نفرینی از رسول خدا   

پیغمبر  ؛قایی که خدمتتان عرض کردمبه قول همان آ «َعاَداُه َواْنُصْر َمْن َنَصَرُه واْخُذْل َمْن َخَذَلهُ الّلُهَمّ َواِل َمْن َوااَلُه َو َعاِد َمْن »

سفینه نوح ابداعی نیست. نگو محبت، نه؛ ابن حجر اشتباه می کند که  «بیتی فیكم کسفینة نوح  مثل اهل»فرماید:  میصلی اهلل علیه و آله 

. همینی ی در تبرئه معاویة ابن ابی سفیاننوشتتطهیرالجنان کنی و کتابی  است. تویی که معاویه را تمجید می علیهم السالممحب اهل بیت 

 علیه السالم گویی من محبت علی . تو چطور میشتندا د، رسم عاشق نیست در یک دل، دو دل بردار علیهم السالمکه ادعای محبت اهل بیت 

هستم. این علیهم السالم گویی شیعه و محب اهل بیت  نویسی؟! بعد می اری؟! در تبرئه او کتاب میرا دارم و بعد محبت معاویه را در دل د

 چه محبتی است؟!

در صحرای غدیر است. یک الگویی به جامعه داده که تا پایان تاریخ بشریت در  صلی اهلل علیه و آله پس بحث الگوهاست. این کار رسول خدا 

و ما چه دارند  آنهادهی در سیره عملی و کلماتش هست. ما چنین بزرگانی داریم. الگو .حرف داردعلیه السالم منین ؤتمام زمینه ها امیرالم

کم کم جلسه را تمام  ان شاءاهللهایی داشته؟ شواهدی را در این قسمت برایتان می آورم تا  تأثیرو چه    چه داریم؟ اصال قابل مقایسه نیست

 کنیم. 

 در جامعه گذاشته:  امیرالمؤمنینی که تأثیر

شاید بگویید احساسی  ،را به عنوان یک الگویی در جامعه برای دعوت به اسالم درست معرفی کنیم علیه السالممنین ؤاگر ما بیاییم امیرالم

پیامبر  اسالم.معرفی کرد برای معرفی خوب  را    علیه السالم  علیصلی اهلل علیه و آله نه؛ این احساسی نیست، پشتوانه علمی دارد. رسول خدا    .است

. اما این قرآن صامت تین که واسطه بین خلق و خالق استچند معجزه دارد: یکی قرآن، حبل اهلل الم برای حقانیت اسالمصلی اهلل علیه و آله 

ِإَنّ »می فرمایند:  در نهج البالغه علیه السالمتا پایان تاریخ قرآن را برای دعوت به اسالم آورد. حضرت علی  آلهصلی اهلل علیه و است. پیامبر 
ِنیٌق َو َباِطُنُه َعِمیٌق 

َ
قرآن ناطق است.   آلهصلی اهلل علیه و   اظاهرش خیلی زیبا و باطنش عمق دارد. معجزه دیگر رسول خد  «َاْلُقْرآَن َظاِهُرُه أ

دهی تا پایان تاریخ است. اگر برای معرفی به جامعه و الگو آلهصلی اهلل علیه و  تجسم اسالم است. این اوج معجزه رسول خدا ناطق به کتاب و

. بعضا عده ای از مسیحیان منصف پذیرند. ما باید اصالح کنیم می ،نقصی که دارند  آنرا درست معرفی کنیم، خیلی ها با    علیه السالمی  ما عل

برای همه   علیه السالم گوید علی  دارند. فقط نقصی که دارند این است که مرزها را شکستند و می علیه السالممنین  ؤتعبیرهایی راجع به امیرالم

برای مسیحیان   علیه السالم  گوید علی  کنی. می  نه آن برداشتی که تو می  ؛به معنی که ما ذکر کردیم  ،برای همه است  علیه السالم  است. البته علی

نود  ،ه آن اسالم نابی دارد که چون صد آمددعوت ب علیه السالم. علی دعوت به همه ادیان دارد. این حرف اشتباه است علیه السالم است. علی

 هم پیش ماست. 

مور است که أ از جانب خدا م آلهصلی اهلل علیه و . رسول خدا کتاب ناطق خداست علیه السالمعلی  معجزه دوم رسول خداست. علیه السالمعلی  پس

کالمش زنده است،  علیه السالمن علی منیؤامیرالم .تا پایان تاریخ زنده است علیه السالم ؤمنینامیرالم. این معجزه خالده را هم معرفی کند

 خودش زنده است، وجودش زنده است، معجزه خالده تاریخ است.

دم روشن آالمصطفی را گرفته. بسیار  ةجامعاالن دکترای فلسفه اش در  .قایی اهل الجزایر، خودش برای من نقل کرد. شاگرد ما بودآیک 

ثر أ غه بیشتر متن شود( به نهج البالد: که من )نمی خواهم توهین به قرآمی گوی .تعبیرخودش است ؛فکر، فکر بازی بود. خودش نقل کرد

 ،در نهج البالغه گفته اند. خودش می گفت من نهج البالغه را می گذارم تو گوشم  علیه السالممنین ؤجزئیاتی که امیرالم شده ام تا قرآن.

شینند و جمع نکل فیلسوفان عالم بیایند و ب  ،ی از نهج البالغه را بیاورخطبه ا ا گوش می دهم. به او گفتم  ر  علیه السالممنین  ؤکالمات امیرالم

می  هلیف کنند. چأ ها جلد تصد ،بیایند کتاب هایی چه می خواهند بگویند؟ کجایش می فهمند علیه االسالممنین ؤمی فهمند امیرالم .شوند

بعدا. از خود مسیحی ها تعجب   ان شاءاهللای خوبی دارند. حاال می گویم  گفته اند؟ لذا حرف ه  هچ  علیه السالممنین  ؤخواهند بگویند؟ امیرالم

را خداوند   علیه السالممنین علی  ؤالم : ما تعجب می کنیم چرا امیرمی گوید  ،استخلیل بن جبران  است ظاهرا یا  جرج جرداق  مثل    .می کنند

من معتقدم که جوابشان این باشد که بزرگان تاریخ  ،را نمی فهمیدند علیه السالممنین علی ؤکه حرف امیرالمکسانی .یک هزاره جلو انداخت

( شخصیت های بزرگ این کالم احساسی را می پذیرید یا نه؟) خته شوند.یک هزاره قبل از وقتشان خلق می شوند تا در گذر زمان شنا

باید یک  .را آن موقع نشناختند علیه السالممنین علی ؤلذا یک هزاره قبل از موعدشان آمدند. امیرالم .در گذر زمان باید شناخته شوندتاریخ 
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. را بشناسیم. ببینید این یک مسیحی استعلیه السالم منین علی ؤی از فیض وجود امیرالم اگر بتوانیم در گذر زمان اشعه ا هزاره بگذرد تا ما 

 دهی را برای هرکسی که بخواند.به عنوان الگوعلیه السالم ؤمنین گذاری امیرالمتأثیرم بگویم می خواه

یک فصلش تاثر مسیحیان   ،انجام داده ایم  علیه السالمشما نگاه کنید کاری که ما درباره امام حسین    ی دارد؟تأثیرچه  انتوان بارا  شما نگاه کنید  

 مندقدرت زندگی می کند. یک ادیب بسیار قای انتوان بارا است. هنوز زنده است و در لبنانآهمین  از واقعه عاشورا است. یک نمونه بارزش

بروید کتابش را نگاه کنید. قلم خیلی زیبایی دارد. خدا رحمتش کند  .«الحسین فی الفکر المسیحی»لبنانی است که کتابی دارد به نام 

فرستاده  علیه السالمقا برای من کتاب هایی راجب امام حسین ند و می گوید که این آدش نقل می کیکی از بزرگان قلم ایشان را دید، خو

حالم منقلب شد. یک حال و احساسی به من دست داد و لذا شروع کردم  ،است و گفت بخوان و نظر خودت را بنویس. گفت: من خوندم

و فهمیدم یک دست غیبی پشت سر این کتاب من است و کتاب  در کل بشریت گذار استتأثیرقدر  نآبه نوشتن این کتاب. نمی دانستم 

دو بیت شعر در  .د چه تعبیری دارددر اندیشه مسیحیت. ببینی علیه السالممن را دارد معرفی می کند. ترجمه هم شد به نام امام حسین 

واقعه عاشورا »ی از کتاب را در همین کتابی که از ما چاپ شده است به نام خرش دارد. این کتاب خیلی ادبیات سنگینی دارد. تیکه هایآ

 ورده ام.آ «پاسخ به شبهات

 بأرض شرق أو بغرب                  التطلبوا رأس الحسین

 نحوی فمشهده بقلبی                  ودعوا الجمیع وعرّجوا

در   علیه السالمسر امام حسین    .پلکانی بزنید به طرف قلب من  .همه را رها کنید  ،در شرق و غرب عالم نگردید  علیه السالمدنبال سرامام حسین  

  «برای تمامی ادیان است  علیه السالمامام حسین  »  .در دل من جا دارد. این باز همان حرف را دارد میزند  علیه السالمقلب من است. امام حسین  

. اول شعری که راجع به  می گویند هورده. ببینید ایشان چ آکه کل قضایای اسالم را به شعر در  الغدیرنام دیوانی دارد به بولس السالمه 

چرا  ،ورده است. در مقدمه کتاب نوشته بعضی ها به من گفته اند شما مسیحی هستییتان بخوانم. غدیر را به شعر در آرا برا غدیر دارد

می   علیه السالم  امیرالمؤمنینبرای    .می گویید  علیه السالمدرباره شخصیت های اسالم و شخصیت های تشیع حرف می زنید؟ برای امام حسین  

ع یعنی چه؟ مرا متهم می کنید که شیعه هستی؟ اگر تشیع یعنی حب اهل می گویید. می گوید: تشی صلی اهلل علیه و آلهبرای پیغمبر  .گویید

حاال این  ،«ریهگ»هستم. می گوید  علیه السالممن شیعه هستم. من شیعه امام علی  علیهم السالم و گریه در مصائب اهل بیت علیهم السالمبیت 

شعرش را  .می گوید هایشان درباره غدیر چ بخوانم. ببینید ،قای بولس سالمه که در همین کتاب الغدیرش چاپ شدهعبارت را از همین آ

 برایتان بخوانم.

و لفیُف الحجیِج »یک موقعیت خطیر  .الوداع ةحجبرگشتند از  صلی اهلل علیه و آلهپیغمبر  «عاد ِمن حّجة الوداع الَخطیرِ » می گوید: 
 َبّلغ کالَم  قائاًل: یانبي  اللِه/ جاُء ِجبرئیُل » .هم فشرده در صحرای غدیر موج می زددر ،هم پیچیدهحاجی های در «موُج البحور

خدایی که مجیر است و پناه  ،(دانم حاال چرا مستقیم نمی گوید! )او قبول دارد ولی نمی ای نبی خدا :گفت .مدجبرئیل آ «ُمجیرِ  رِبّ 

انت في  »یکی دیگر پناه می گیرد.  که می گویند چون انسان در خانه ، مجیر یعنی پناه دهنده. اجارهاجرنا من نار یا مجیر دهنده
 اللِه  و أِذعها رسالةَ » سمان را ابالغ کن برای جمهور مردمبینات آ« للجمهورِ  السماءِ  بّیناِت »پخش کن  «ِعصمِة من الناس فانُشر

سرمدی  علیه السالماین رسالت سرمدی است. والی امام علی « َسرمدیًا و حجُة للعصورِ » .است را پخش کن یحرسالت خدا که و «وحیاً 

 است.

والیت امام  ؛اما این می گوید نه  و بحث از غدیر بی فایده است  علیه السالمیک خودی می گوید تمام شد والیت امام علی   ؛تعجبم از این است

والیتش  علیه السالمسرمدی است. امام علی علیه السالم دهی امام علی الگو .سرمدی است. این همین است که می خواهم بگویم معلیه السالعلی 

ن عصر نیست که بگویی حاال بیست و پنج سال خانه نشین شد و پنج سال هم والیتش بود مدی معرفی شود. والیتش محدود به آباید سر

ها»ها و والیت او حجت است برای تمام عصر «وحیًا/ َسرمدیًا و حجُة للعصورِ  اللِه  أِذعها رسالةَ و »و تمام شد. و   الناُس، إّنما یا أیُّ
 ُثم إني»خدا موالی شماست و موالی من است. ناصر من است. مجیر من است  !ای مردم «مُجیري و  ناصري موالُکم/ و َموالَي  اللهُ 

بعضی ها تا حاال شاید نگفته باشید.  ،شما شیعه ها  یک چیزی باالتر می گوید که  «الُدهور  َزوال  حتي  فالً ُمنُذ کان الدهُر / ط  ولُیكم

روزگار من ولی ن اول از آ «ُمنُذ کان الدهُر طفالً » ی؟من ولی شما هستم از کِ  «ثم انی ولیكم»می دانید چه می گوید؟ می گوید: 
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ن روزی که دهر و روزگار طفل آالدهر. از من ولی شما بودم از ابد ،دم خلق بشودآکه   بشود. قبل از اینکه عالم خلق  نقبل از آ .شما بودم 

خلق شده است. اصال مالئکه  علیهم السالمو اهل بیت  صلی اهلل علیه و آله من ولی شما بودم. عالم به طفیل پیغمبر ،یعنی تازه خلق شده بود .بود

  َمواله  حقًا/ فعليُ  َمن کنَت َمواله  الهي یا»شان. تا پایان تاریخ بشریت من ولی شما هستم.  و معلمخلق شده اند  اینهابه طفیل نور 
ذیَن   واِل   یا الهي »را قبول دارند    علیه السالمیا والیت امام علی    «َنكیر  غیَر  آن کسی که   «ُیوالوَن / ابَن عّمي وانُصر َحلیَف نصیري  ال 

خداوند او را  ،بسته است علیه السالمن کسی که دست پیمان با او یعنی امام علی ، آالسالمعلیه هم پیمان و هم ناصر من است یعنی امام علی 

دشمنی می  علیه السالمخدایا هر دشمنی که با امام علی « َشریر خاذٍل  و نكٍس  لمن ُیعادیه و اخُذل / کل   عُدواً  ُکن»یاری اش کند. 

 .در اوج شر قرار دارد .را خار کرده است علیه السالمو امام علی  «نكس» ،دشمنش باش، خارش کن هرکسی که عرش شکسته است ،ورزد

  بعدي   وا و اسَتمسكوا ِبكتاب / اللِه ال ُتضلّ »شریر است. شریر صیغه مبالغه شر است.    ،را خار کرده است  علیه السالمهرکسی که امام علی  
آدرس این اشعار در کتاب عید الغدیر بولس سالمه، قرار دارند. ) علیه السالممنین ؤس عترت امیرالمأگمراه نشوید. در ر «باالمیرِ  ِبعترتي

نگو فقط  «تقْل شیعٌة هواُة عليٍّ/ إّن في کّل منصٍف شیعّیا ال»می فرماید:  علیه السالممنین ؤ( باز در مورد امیرالم۱۱۱و  ۱۱۰صفحه 

او افتخار تاریخ   «هو فخُر التاریخ ال فخُر شعٍب »است.    علیه السالمرا دارد، هر منصفی در طول تاریخ شیعه علی    علیه السالم  شیعه هوای علی

خود می داند. ما فقط باید بنشینیم با  را ولی علیه السالم تاریخ علی «یّدعیه و یصطفیه ولّیا»ست و فقط افتخار دسته ای نیست. بشریت ا

داشته، علی دعوت به اسالم داشته. تعالیم اسالم این است. تعالیمی  صلی اهلل علیه و آلهدعوت به پیامبر  علیه السالم گو کنیم. علیواینان گفت

حق «  وّیاجلجَل الحّق في المسیحيّ حّتي/ ُعد  ِمن فرِط حّبه عل». رها کن، این مهیمن چیست؟  صلی اهلل علیه و آله  است، تعالیم پیغمبر

یا سماُء اشهدي و یا أرُض قّري /و »هستیم، به ما علوی می گویند.    علیه السالم  در مسیحیت روشن شد، ما مسیحیان از بس عاشق علی
 را بردم. علیه السالم من نام علیآسمان خاشع شو. زمین آرام بگیر،  «اخشِعي إنني ذکرُت علّیا

دیگر عرض کنم. عبارتی برایتان بخوانم از یک مسیحی دیگر در  مونه توانیم داشته باشیم. چند ندهی است که میاین با مطالعه یک الگو

. نصری سلهبادبیاتش در اوج است. من خیلی لذت بردم. یک مسیحی است به نام  ،ویسندن می اینهاهایی که  رابطه با غدیر. واقعا کتاب

. علیه السالم همگام با علی «فی خطی علی»هایی زیبایی است. یکی به نام واقعا کتاب .سرچ کنید اگر کتابش را پیدا کنید، دو کتاب دارد

عباراتی دارد که خیلی زیبا است. من برخی از   علیه السالم  . در رابطه با امیرالمؤمنینفی ختا علیٍشاید معنایش این باشد: چند گامی با علی. 

( ببینید اللهم صل علی محمد و آل محمد) «فی خطی محمد»ابطه با غدیر هم حرف دارد. یک کتاب دیگر هم دارد به نام ام. در ر ها را آوردهآن 

 زند: غدیر این حرف را می گوید. او بعد از ذکر واقعه ه میراجع به غدیر خم چ

کنیم. فعال راجع به سندش بحث نمی «نكاشرأه الكثیر من الصحابه و التابئین و العلما و ولنهو فی شأنه جدال و عون  کما»

انا کانت مصادرها و دوافعها نعتبر ان هذا الحدیث  »که احترام قائلیم به جمیع آرا    با این  «ذلک اننا مع احترامنا جمیعا اآلرا»
من کاری به بحث گوید گوید؟ میاین واقعا چه می .«واقعا و تاریخیا»ما معتقدیم این حدیث غدیر حدیث صحیحی است.  .«صحیح 

را معرفی   علیه السالم، باید علی  صلی اهلل علیه و آله  غدیر باید باشد. این شخص، پیغمبر  م واقعا این باید باشد. این قصهگویسندی ندارم. اما من می

. «حیح نعتبر ان هذا الحدیث ص»معرفی شود به جامعه. نصری سلهب.  علیه السالم کند. این شخصیت باید از لحاظ تاریخی و واقعا علی

باید باشد. این حدیث باید باشد. کاری ندارم  علیه السالم گوید علیهایی هست که وجدان من میراه کند.های صحت فرق میببینید راه

ها راجع  گوید سنیهای شما کاری ندارم. می گویی سندش فالن است. من به این حرفتو می .گویی محبت است  سندش چیست. تو می

این  «واقعا و تاریخیاً »گویم باید غدیر باشد. باید این حدیث گفته شود.  بگویند برای خودشان. اما من می خواهند میچه به سند هر

و تفصیال، واقعا صحیح است.  ة  جمل «االغًداءً شهد االنام بفضله َحّتی الجّدا والفضل ما شهّدث » حرف این مسیحی است.  ،حرف

ما همه  ،هایش را گفتیم و نسبت به بعضی غفلت ورزیدیم برای اسبابی که ما بعضی صلی اهلل علیه و آلهپیغمبر .  و تاریخیًا و تفصیالً ةً جمل

دانید معنای صدع چیست؟ گفتن با فریاد است. صدعت یعنی فریاد زد. می «صدع امر ربه» صلی اهلل علیه و آلهاسباب را نگفتیم اما پیغمبر 

صلی اهلل علیه گوید پیمغبر گوید قال. نمیکرد. صدع! نمی صلی اهلل علیه و آله را فریاد زد. همان کاری که پیامبر علیه السالمباید والی امیرالمؤمنین  

فبلغ ما انزل علیه منه تعالی  ». یاد زد به امر پروردگارشامر ربه. فر به طور است. صدعقال من کنت موال. صدع! و واقعا هم همین و آله
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 2 قسمت –جلسه نهم  - مهندسی تبلیغ غدیر

  

صلی گوید آن آرزویش را که پیغمبر  خواهد بگوید؟ می دانید چه می می «طویًل  ضمناحقق امنیه راودده »در یک آن.  «فی ان معه 

َقِت  »کرد.  ها نیتش این بود که آن را علنی کند، آن موقع در یک آن علنی    مدت  اهلل علیه و آله ِتي ُهَو ِفي َبْیِتها َعْن َنْفِسِه َو َغَلّ َو راَوَدْتُه اَلّ
ْبواَب َو قاَلْت َهْیَت َلَك 

َ
مدت  «طویال ضمناامنیه راودته »آن آرزوی خودش را در غدیر.  صلی اهلل علیه و آله  محقق ساخت پیغمبر «اأْل

علی را خلیفه و جانشین  «ه علی من بعدهو هی ان یخلف »ای فراهم شود که بگوید. آن چیست؟  طوالنی منتظر بود همچین صحنه 

بزرگ تا پایان تاریخ  ند تنها کسی که متحمل این وظیفهدازیرا می «...  لیقین پیغمبر ان علًی خیر»چرا خودش برای بعدش قرار داد. 

 صلی اهلل علیه و آله . چه سنخیتی بین تو هست با پیغمبرصلی اهلل علیه و آله است. این وظیفه خطیر جانشینی پیغمبر علیه السالم علی ،خواهد شد

 چه سنخیتی است؟  ؟که جای او نشستی

 اند ناریان مر ناریان را جاذب                     نوریان مر نوریان را طالبند

 جنس پرواز جنس با هم کند هم                      باز با باز ،کبوتر با کبوتر

بنشیند. عین او باید است. خلیفه جای او باید  صلی اهلل علیه و آله نفس پیغمبر علیه السالم علی ؟تو چه سنخیتی داشتی که خودت را جا زدی

 ات با او موافق بود؟ دانستی؟ سیرهباشد که بتواند جانشین شود. تو چه سنخیتی با او داری؟ مسأله می

ی تأثیردهی چه ها را برایتان بخوانم. ببینید این الگوکلمات این شخصیت در جلسه بعد ادامه ان شاءاهللخواهم این هنوز ادامه دارد. می

 محدود.  تأثیرداشت ولو 

 ل محمد آو صل اهلل علی محمد و 


