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 بسم اهلل الرَّحمن الرّحیم 
 الحمد الله الذی جعلنا من المتمسکین بوالیة امیرالمؤمنین و االئمة المعصومین

کلیات را در قسمت اول گفتیم و موارد این تقابل را شروع کردیم و در این جلسه نهایت مواردی است که   ،در مورد تقابل سقیفه با غدیر

شود البته پرونده پرونده بحث تقابل سقیفه با غدیر بسته می    ،ذکر می کنیم. دو بحث تکمیلی درباره این تقابل هست که با این جلسات

تمام   ، ای که تنظیم کرده بودیمن راحتی بسته شدنی است اما ما در حد همین چند جلسه  شود و نه به ایاصلی و اصل آن نه بسته می  

 می کنیم. 

است.    رواج و ایجاد روح نفاق و دورویی در جامعهمسئله    ، یکی دیگر از موارد و ثمرات و آثار مسئله سقیفه و تقابل آن با غدیر -۱۷

  ،و اینکه آثار سقیفه چطور موجب نفاق است  باز با استناد به احادیث ائمه  . رسیده ایماین هفدهمین موردی است که تا اینجا به آن  

 شروع می کنیم. 

گاهی خیلی به همدیگر شباهت   ،این مواردی که بیان می کنیم  .قبالً صحبت شده و االن کاری به آنها نداریم  درباره ظلم و جهل سقیفه

مورد درست نکردم.   ۱۷یعنی روشن کنم که الکی    . کامال از هم جدا کنم آنها را  و    دارند و من سعی می کنم این مدهایش را بردارم

هرکدامشان از یک زاویه و با یک عینک خاص است. در کارهای اجتماعی هم به همین صورت است. مثالً شب عید است و شما یک جعبه 

است اما شما در انتخاب این شیرینی فکر می کنی که   ظاهراً این کار شیرینی خریدن  .شیرینی برای اهالی منزل می خری و می آوری

اینجا اصل  خواهند.هر کدام از این مناسبت ها یک جور شیرینی می  .مناسب با والدت باشد یا مثالً مناسب با یک جشن خانوادگی باشد 

بینیم    می  ، کنیمرا عوض می    . اما وقتی عینک می زنیم و زاویه دید ستشما  و آن خوشحال کردن بچه های مطلب یک چیز بیشتر نیست  

با هم فرق    ،خود خریدن شیرینی حساب و کتاب هایی داشته و یا طرز ورود به خانه و آوردن شیرینی نزد بچه ها و حرف زدن اول ورود

 می کند. 

ده و خرد کرده است و  این ها را االن از هم جدا می کنیم ولی یک کار اتفاق افتاده و آن هم این است که سقیفه آمده به جنگ غدیر و ز

این یک مطلب یکپارچه است. ما ابزار جراحی را برداشته ایم و این واقعه را    ؟زندنشسته آن باال و حرف خودش را می    ،حاال که هست

ی از این جراحی کرده و باز می کنیم و تمام نتایج و ابعادی که این اتفاق باعث آن شده را از بطن ماجرا در می آوریم. اگر هرکسی در یک

کنم و از آن فایده ندارد. اصل ارزش بحث این است که دقت کنید من کدام قسمت را موشکافی می   ،موارد به عقب و کلیت بحث برگردد

 در می آورم و می گویم این ضرر را هم به ما زدی. 

تو از من دزدی کردی و من   :گوید   میمثالً  .آن شخص فاکتور می کند   ،مثالً پول او را می خورد  ،زندکسی که به کسی دیگر ضرر می  

که فقط   من  :گوید  پول نداشتم مریض من که در بیمارستان بود و داشت می مرد را جراحی کنم و تو باعث مرگ آن مریض شدی. می

ی نمی دانی چقدر آثار رو  ،شما وقتی پول را می دزدی  ؛بله همین است دیگر  :می گوید  .چه کار به مرگ بیمار تو دارم  ،پول را دزدیدم

من   :گویدمی    .من چند میلیون چک داشتم که برگشت خورد و آبروی من رفت  ،وقتی پول من را دزدیدییا می گوید:  آن بار می شود.  

چه تو بخواهی و چه نخواهی. چه سقیفه بخواهد   ؛ چه می دانستم که چک داشتی. کار خالف هزار تا اثر درست می کند   ، پولت را دزدیدم

در آمده و در واقع این نکبت به جان همه مردم خورده.   ،این همه آثار از کاری که کرده   . کرده باشد چه نکرده باشدو چه نخواهد، چه قصد  

  .ی دانستی نم  کهولو    .به پای تو می نویسند و نمی توانی بگویی من نمی دانستم  ،هرچه بشود  ،باید بدانید وقتی پایت را کج می گذاری

لی چرا خالف می کنی که هزار اثر بگذارد؟ چه کسی به شما اجازه داد دست از پا خطا کنی؟ اگر بنا کنیم که نمی دانی وقبول هم می  

چون همه به هم وصل هستند و یک چیزی را  . شود دنیا آتش می ، خواهد بکند هر کاری که دلش می  ، رسدباشد هرکسی که از راه می 

 ریزد. همه چیزها به هم می   ،تغییر دهید
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 اصل بحث نفاق و دورویی:  برگردیم به

یعنی این کسانی   .یک وجه آن سوء استفاده از نام اسالم برای خودشان بود  .وجه داشت  ۲نفاق از نظر معنا و آثار در تقابل سقیفه با غدیر  

این ها اوالً چه کسانی بودند و از کجا آمده بودند؟ امام   . پایین آوردند  را از منبر رسول اهلل  بر سر قدرت رسیدند و علی   ، که آمدند

َة َعْیٍن«فرمودند:    صادق 
َ
ِه َطْرف به همین راحتی   .ایمان نیاورده بود  ای به خدا و به پیامبریعنی کسی که لحظه    »َلْم ُیْؤِمنوا ِبالَلَّ

این کارها جز با نفاق انجام نشده که تمام کفر داخل دل بیاید و این همه آدم خوب و مسلمان را له کند و خودش باالی منبر بنشیند.  

 آب می کشد.  تسبیحخود را پنهان می کند و جلوی مردم دائماً 

اگر به    .هیچ کس آنها را حساب نمی کرد و نمی توانستند عرض اندام کنند  ،اگر نفاق نبود  .اساس نفاق بود  پس روی کار آمدنشان بر

 ، رسید اما چون جا نماز آب کشیدند و ظاهر مسلمانی داشتندهمان موقع به حسابشان می  خود پیامبر ،صورت علنی کفر می ورزیدند

می  ؟  مردم چه خواهند گفت  ،اگر من این ها را بکشم  . این ها از نظر ظاهر اصحاب من به حساب می آیند   : بارها فرمودند  خود پیامبر

با کمک این ها مقام و مرامش را باال برد و موقعی که به    .فرمایند مردم چه می گویند؟ می گویند که اصحاب را دور خودش جمع کرد

به خرج کسی نمی    ،این ها می خواستند ریشه دین را بزنند   ،همه اصحابش را کشت. حاال مرتب بگو این ها منافق بودند  ، قدرت رسید

 رفت. در تاریخ اینگونه می نویسند. 

از آن ها  شما که خِر این ها را چسبیده اید و    !در ماجراهای غدیر و قبل از آن بارها گفتند یا رسول اهلل  .است  این فرموده خود پیامبر

کردند، خب آنها را بکشید دیگر. حضرت فوراً اینطور می فرمایند: می ترسم از اقرار گرفته اید که االن داشتند بر ضد اسالم توطئه می  

چون ظالمین همیشه این خصلت را دارند که با عده    .را هم به یک ظالمی تشبیه کنند  اینکه در آینده های تاریخ بنویسند و پیغمبر

بلکه من را مثل بقیه   ، نمی شوم  آن ها را می کشند. آن موقع من دیگر پیغمبر  ،د را باال می کشند و بعد از به قدرت رسیدنای خو

 من این کار را نمی کنم.  ،برای اینکه اسالم ضربه نخورد .پادشاهان می بینند

مدند؟ با نفاق. اگر منافق نبودند و اگر آنچه درون با کدام ابزار آ  ، مقام را غصب کردند  پس نتیجه چه شد؟ این گروهی که جای علی

کرد؟ اما بنشینند؟ چه کسی قبولشان می    چه کسانی جرأت می کردند باالی منبر پیامبر  ،بیرون می ریختند  ،سینه هایشان داشتند

  ،یک طرف ،همه فضائلی که من دارم و آنها ندارند  :می فرمایند امیرالمؤمنینسلیم بن قیس در کتاب  .یک عمری خودشان را جا زدند

  ، این ها یک سابقه خوب در اسالم که بگوییم این ها این کار را داشتند   »ان الذی ذکرت ما کان ذو سابقًة«من یک چیزی می پرسم:  

   .ابقه را در اسالم داشتندجلوی مهمان بگذاریم و بگوییم این ها حداقل این یک دانه ستا این ها یک سابقه هم نداشتند  .نداشتند

از همه جلوتر از میدان جنگ فرار می کردند. من    ،روز جنگ که می شد  »اذا کان یوما نزال«می فرمایند:    بعد آقا امیرالمؤمنین

ت عمر بن خطاب لباس و اسلحه پوشیده، کاله خود و شمشیر و سپر به دس  ،اما وقتی روز جنگ نبود  . وسط میدان می ایستادم  که  بودم

مگر خبری است؟ امروز روز لباس جنگ پوشیدن است؟ بعد حضرت داستان   :می فرمودند   پیغمبر  .می ایستاد  می آمد جلوی پیغمبر

 : می فرمایند . خاصی را تعریف می کنند

 می لرزید  ،در آن قضیه داشت  ا لباس جنگی کامل عمر خطاب ب زمانی که کارها تمام شده بود،    . بوددر روز خندق  ظاهراً  یادم نمی رود که  

با دیدن او خنده شان گرفت و فرمودند:    آقا رسول اهلل  »فتبسم رسول الله«آمده:    جلوی پیغمبر  ،حاال که همه چیز تمام شده است  و

ه از یک یعنی تا اینجا نفاق پیش رفته است ک  .آفرین خوب روزی لباس جنگ را پوشیده ای  .امروز روز توست  »ابا فالن الیوم یومک«

 .یک حکمی را می فرمودند کم نگذاشته است که با این خودش را جلو بیندازد. یک موقعی پیامبر ،الکی پوشیدن هم دانه لباس جنگِ

شما مطمئن   ،یا رسول اهللمی گوید:  عنوان خود شیرینی  ه  ب  . امافرموده است و تمام شد  پیغمبر  و  همه می گفتند خب حکم خداست

خدا یک چیزی گفته   . شاید یعنی من آنقدر مقید به دین هستم که نکند شما اشتباهی می گویید  ؟؟طوری گفته است؟هستید که خدا این

می خواست خود شیرینی کند و بگوید    . حرفی نمی زد  ، به ضررش تمام می شد  اشتباهی بیان می کنید!! اما وقتی   شما گفته را  و  است

شوم خود خدا گفته تا مطمئن  من به این راحتی قبول نمی کنم    ، حرفی بزند  نگاه کن تا پیغمبر  .من از همه شما مقدس تر هستم

ورد می بین این همه آدم همین یک نفر فقط اعتراض می نمود و برخ  . قبول نمی کنمرا  خدای نکرده اشتباه نمی کند    پیغمبر  !!!است

 کرد.
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  چنین نه کسی قبولشان می کرد و نه می توانستند    ،اگر نفاق را بردارید   . باال رفتند  یک عمری نفاق و آن روز هم که از منبر پیامبر

جای    عد دوم نفاقشان هم این بود که یک نفر با هزار حقه و کلک آنقدر نفاق به خرج داد که آمد عد اول نفاقشان بود. بُادعایی کنند. این بُ

 .از اینجا به بعد دیگر مردانه نفاق را کنار بگذار ، تا اینجا تمام. نامرد تو که تا اینجا آمدی  ؛خیلی خب ایشان نشست.باالی منبر  پیغمبر

می خواست بفرماید را   از این به بعد صادقانه آنچه پیامبر  .نشستی  ایشانتا اینجا خیلی سخت بود، خیلی هنر کردی با نفاق در جای  

 بنشین همین جا.   . قبولت کردیم . مان را می بندیم  ما هم چشم .گوب

  ،اما از همان روز تا روز آخر عمرش که بمیرد  .از اینجا به بعد منافق نباش  .نامردی نکن  .گنجشک مفت آمدی،  تا اینجا را با سنگ مفت

روزی نبود که این نفاق جدید به آن نفاق اصلی اضافه نشود. یعنی اگر برای مردم نماز می خواند، اگر برای مردم منبر می رفت، اگر مردم  

یعنی این نبود که حاال آن نفاق را کنار گذاشته باشد  .اگر هزار و یک کار جنگی می کرد، همه این ها باز نفاق بود ، را به حج می فرستاد

دیگر بس است. دیگر از اینجا به بعد را مردانه باش. از اینجا   و  تمام شد  ،هم نشستیم  وید ما که به مقصد رسیدیم و جای پیغمبرو بگ

ما تو را همینطور ندیده قبول می کنیم و چشم هایمان را می   .تو شدی  ، دلسوز اسالم باشد  به بعد را دلسوز اسالم باش. قرار بود علی

نه اینکه آن جنگی هم که می روی هزار تا کلک در ذهنت    . از اینجا به بعد را واقعاً دلسوز اسالم باش  .ر نامردی نکن بندیم ولی تو دیگ

نماز را ایستادی تا    .آن نمازی که می خوانی خودت بهتر می دانی که به هیچ چیزش اعتقاد نداری  در فکر اسالم نیستی.  هست و اصالً

 ج را بخوری. نان این کار را بخوری، نان آن ح

گروه حج به اصطالح کاروان حج سلطنتی راه می انداخت به   هارون الرشید یعنی مثالً .این ها در مراحل بعد و خلفای بعدی کامالً رو شد

سمت مکه. از همان آدم هایش هر چه باطل و هرچه شهوت پرست بود در کاروان هارون الرشید بودند و داشتند می رفتند به حج. این 

یک مقدار ظاهر را حفظ می کردند که این عین همین نفاقی  و  ی زند که چه خبر است و کامالً رو شده بود. اولی ها زرنگ بودند  داد م 

 هست که عرض کردم. 

 نفاق در سردمداران سقیفه دو جلوه داشت در برابر غدیر: ؛خب حرفم را جمع کنم

 بنشینند و آن جایگاه را غصب کنند.  توانستند بر جای پیامبر ، مان بودبا گذشته ای پر از نفاق که قلبشان کافر و ظاهرشان ای -۱

 با همان نفاق بر مردم حاکم شدند و غدیر را نابود کردند.  ، در طول عمرشان تا مرگ -۲

فقط سرنخ ها را می گوییم. اینکه این ها    وقت محدودی دارید. ما  ،هر کسی که این برنامه را می شنود و همه شما که اینجا نشسته اید

پر است از این نفاق ها. اصالً اگر با یک دقت   . را مطالعه کنید  مطاعن بحار االنواربروید سه جلد    . در طول عمرشان با نفاق حکومت کردند

یک جلد از حکومت تاریخ طبری  ن  و نظری به همان تاریخ طبری هم نگاه کنید و نوع برخوردها را ببینید متوجه می شوید. بروید در هما 

کامالً نشان می دهد    ، مدل برخورد با مسائل و حرف زدن با مردم با آن طرزی که سقیفه برخورد می کرد  . را نگاه کنید  امیرالمؤمنین

اعدام و زناکار در بستر را از شالق و  مغیرة بن شعبه  می خواست    که  کسی   . چطوری برخورد می کند  ،نیستکه کسی که دلسوز اسالم  

تا شاهد با چشم زنای این آدم را دیده بودند و از بصره آمده بودند به مدینه   ۴با کمال نفاق جلوی این همه آدم که    ،سنگسار نجات بدهد 

ی  ؟ یعنهبرود. یعنی چ  گمان نمی کنم که تو اجازه دهی آبروی یکی از یاران پیامبر  :به آرامی می گویدزیاد بن ابیه  تا شهادت دهند، به  

گفت من درست   ، نوبت زیاد که رسید  .کامالً رو است. سه نفر به زناکاری مغیره شهادت دادند   ،اینکه تو برو شهادت نده. از نفاق گذشته

 همین شد که گفت سه نفر را بخوابانید و شالق بزنید.  .ندیدم 

چگونه   که مبادا مغیره گرفتار یک حکم اسالم شود اما علی بن ابیطالبآمد  این را به عنوان یک نمونه کوچک گفتم که نفاق تا اینجا  

موجود است و جنگ صفین را با رجزهایی که دست در جنگ صفین    او لبداهه  ی اشعرهای ف   ی بود کهشاعرنجاشی    رفتار می کردند. 

یک  .نآوردنش نزد امیرالمؤمنی . ود. نجاشی شاعر روز ماه رمضان در شهر کوفه شراب خورد و دستش رو شدگردانده ب ،رزمنده ها داده

 .این شخص را شالق نزنید  .رودآبرویمان می    .گفتند که این کار را نکنید  دم گوش امیرالمؤمنین  ،سری از کسانی که من نام نمی برم

خواهم شالقش بزنم. دست می گیرد و پدرمان را در می آورد. نگویید که شراب خورده و می  برایمان    ،زیرا اگر این خبر به معاویه برسد

 شما شاعر کل جنگ صفین را بخوابانید در خیابان و شالق بزنید؟ حاال یک ذره شراب خورده.   .ظاهر بازی های سیاسی همین است

این حرف ها چیست؟ دین خداست و راجع به همه یکسان  : دندفرمو حرف هایی است که در این مواقع زده می شود اما امیرالمؤمنین

است. این آدم شراب خورده و آنقدر مجازات او است و چند ضربه هم بابت اینکه در ماه رمضان خورده. نجاشی شاعر جنگ صفین را 



 

 4صفحه 

 

 180کارگاه آموزشی شماره 

 3قسمت  –  23جلسه   –مهندسی تبلیغ غدیر 

گفتند هر جا که   حضرت علی  جلوی مردم خواباندند و شالق هایشان را زدند. نجاشی بلند شد و رفت و گفت من می روم پیش معاویه.

 حکم خدا را ذره ای تغییر نمی دهم.  .دلت می خواهد برو

 ،حاال شما ببینید این مدل کجا و مدل آن آدم کجا. اصالٌ آدم منافق بی اختیار از کارهایش نفاق می ریزد اما آدمی که دلسوز اسالم هست

کیست که حتی به اصحاب خودش   سر خود را تکان داد و گفت این علی  .همین قصه را برای معاویه هم گفتند  .کارهایش متفاوت است

 آن دینی را که اعتقادش بود.  ،کم نگذاشت

اما من طاقت با تو بودن   .من می دانم که با تو بودن بهشت است و با معاویه بودن جهنم  !یا امیرالمؤمنین  :گفت  ،وقتی نجاشی می رفت

اینجا همه چیز رک و پوست   .خبری از نفاق نیست  بگذار این تابلو بماند در تاریخ که اینجا و در محضر امیرالمؤمنین  !را ندارم. به به

اری  چه کثافت کاال برو ببین آن طرف چه خبر است و  می داند که از بهشت می رود جهنم. ح  ،این کسی هم که می رود  .کنده است

هایی است. زیاد بن ابیه ولد زنا را معاویه می آورد جلوی مردم و می گوید: مردم این برادر من است و خواهرم هم به او محرم است و 

گفتند: از    .برو باالی منبر  :گفت  !ابوسفیان با مادر این زنا کرده  ،برادر بودنش هم به این است که فالن کس شاهد این است که بابای من

گردنش را می   ،بله هر کسی هم که حرف اضافه بزند   : گفت  . تو خودت داری شهادت می دهی زنا کرد  .داداش درست نمی شود  این که

مشهود است و مطالعه اش را به ،  ن بساط استآاین نفاقی که در    ،ما تا اینجا هم به زور آوردیم. این بازی ها و این دورویی ها هم  .زنیم

 فقط خواستم سر نخ مطالب را به شما بدهم.   عهده خودتان می گذارم و من

 

 فرمایشات حضرت زهرا

فاق -1 ِه داَر َاْنِبیاِئِه َو َمْأوی َاْصِفیاِئِه، َظَهَر فیُکْم َحْسَکُة النِّ ُه ِلَنِبیِّ ا ِاختاَر اللَّ  َفَلمَّ
این است که وقتی آن ها با نفاق آمدند سر کار و مردم هم همه چیز را می   ،عرض می کنم  حرفی که قبل از توضیح کالم حضرت زهرا

طبیعی است که مردم هم می شوند مردم منافق. یعنی همه می دانند که بزرگترین حرف خدا را کنار گذاشتند اما باز هم بدو    ،دانستند

از همین   ،کنند ولی وقتی نفاق به جان آدم می افتد   خودشان می فهمیدند بازی می   . بدو می آمدند اول سحر به مسجد برای نماز صبح

»َظَهَر فیُکْم   ،را از دنیا برد  وقتی خداوند پیامبر  :ت لذت می برد. فرمودند عباد  سرِ  وردنِاز همین بازی در آ  .بازی هم لذت می برد
فاق«  .َحْسَکُة النِّ

  نفر   ۴  ،که رفت   پیغمبر  ن نفاق خیلی ضعیف در جان شما بود. یعنی یک عمری ای  .حسکه یعنی کینه و اثری که از نفاق در می آید  

از سینه های شما بیرون زد و نشان دادید که شما    ،آن کینه و دشمنی که ناشی از نفاق بود کردند.    منافق آمدند که با شما تطبیق می

نگفتید ما منافق نمی خواهیم، نگفتید حقه باز نمی خواهیم،   ،منافق هستید چون منافق را پذیرفتید. وقتی دیدید یک نفر منافق است

از آمدن حقه باز کیف کردید. گفتید خوب است از این به بعد او به ما حقه می   پس  . همان رگ حقه بازی در جانتان بود  خودتان هم  .نه

زی، ظاهر و باطن یکی نبودن، با کلک زندگی کردن  حقه با  زنیم. اصالً از زندگیِ نفاق زنیم. ما به هم حقه می  زند، ما هم به او حقه می  

 . می بارد. این یک کالم از حضرت زهرا

 »َو َتشَربوَن َحسَوًا فی ارِتغاء« که فرمودند:  کالم دوم حضرت صدیقه طاهره -2
کسی یک کاسه شیر در دست  مثالً  شود. معنای آن این است که  این یک کالم کامالً کنایی است و از ضرب المثل های عربی حساب می  

زیر آن هم شیر است. وقتی شما می خواهی شیر را بخوری، خب معموالً آن مایع را   . روی آن خامه بسته ودارد  خامه  اوست که یک رویه

حضرت عین آن ضرب  دهم.  اول مثال را توضیح می دهان آدم را پر می کند.  آن مایع سریع . هان آدم نمی رودخامه که به د .می خوری

ی دهد که من دارم شیر را می  به مردم نشان م  اما  می خواهد خامه ها را بخورد  .زرنگ استند. یک کسی  المثل را در کالم خود آورده ا

نشستم این کلمات   .من امتحان نکرده ام که چطوری می شود. حاال حضرت فرموده  .ی خواهدآنقدر زرنگ و بلد است )البته بلدی م  خورم.

یک طوری این   و   را به هم چیدم که حضرت اصالً چه می خواهد بفرماید. فقط آن را شرح کردم.( این کاسه را می گیرد جلوی دهان خود

او شیر را دارد می خورد ولی بلد    .د، خامه را که نمی شود اینگونه خوردگویند این اندازه که این کج کر کند که همه میکاسه را کج می  

ارتغا آن روی شیر را می    »َو َتشَربوَن َحسَوًا فی ارِتغاء«است دهان خود را طوری باز می کند که اول خامه ها در دهان او می رود.  
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شارحین چقدر روی این   .خودتان بروید در لغت نگاه کنید  .تگویند و حسواً آن نوشیدن اصل شیر را می گویند. حاال این دیگر مفصل اس

 زحمت کشیده اند که این کلمه کوچک حضرت چه معنا می دهد. 

کنید که خامه ها    در ظاهر یک طوری نشان می دهید که دارید شیر می خورید اما کاری می  . حضرت فرمودند: شما خیلی زرنگ هستید

من خوب می دانم حتی آن نماز هم   . این اندازه دست و پا می زنید  ... و ی آیید به اسم نماز، حج و  به دهان شما برود. یعنی شما اینکه م

  کنند، فردا بیت المال را که قسمت می  فردا غنیمت ها را قسمت می . منظور شما نیست، نان در آن است. دنبال این خلیفه غاصب بودند

ی دهند به یک نفر زیاد م   به درجات می دهند.  ،کنند   . فردا که بیت المال را قسمت میدر خانه ها می دهندو  این اندازه می آورند    ،کنند

فردا نمی گذارد  ،اگر امروز نماز را نخوانی غنیمت بردارد. می گوید هرکسی برود ،آیدفردا که جنگ پیش می  و به یک نفر کم می دهند.

می پرد پشت سر عمر بن خطاب    و   گیردمی آید اول صبح وضو می    ،بینید شام را فتح کنی. این آقا که شما می  و  عراق  و  بروی ایران  

کاری به این نماز اصالً ندارد. حواس خود او هم   .ی خواهد و کاری به این شیر نداردآنجا را نگاه می کند. او خامه ها را م  ، نماز می خواند

 چکار می کند. که هست 

مغازه ها را می بندند می آیند   و   دیدی همینطوری هول می زنند  ، سال بعد آمدی، سر تو کاله نرود. اگر مکه هم رفتی  ۱۴۰۰آدمی که  

ترسد و گرنه او اصالً کاری به نماز ندارد. حاال دیگر آن روز چون چند  برای نماز، بدان که یک نانی در آن است. بدان که از یک چیزی می  

چون  .معنا کرد ،آنگونه که گفتماین را نمی شود  .حاال این مثال را گفتم »َو َتشَربوَن َحسَوًا فی ارِتغاء«تکرار نمی کنم.  ،نمونه گفتم

در    ؛کنید  در آید. معنای آن این است که به ظاهر طرفداری از دین می  ،این کنایه ای است که از آن باید آن معنا که ما می خواهیم

 . حالیکه در باطن به فکر منافع خود هستید. این هم جمله دوم از کلمات حضرت زهرا

اء«  فرمودند:کالم سوم حضرت.   -3 رَّ  »ُثمَّ َو َتمشوَن اِلَهِلِه َو َوَلِدِه ِفی الَخَمِر َو الضَّ
 با نیرنگ رفتار می کنید.  یعنی نسبت به اهل بیت و فرزندان پیامبر

دست و پا   چهار  ، جای دین که می رسد می فرمایند: شما راجع به همه . می خواهند جلوه ای از این نفاق را نشان دهند حضرت زهرا

سر این افراد  ،هر چه حقه و کلک دارید ،که می رسد نمازها سر وقت، روزه ها سر وقت اما نوبت به اهل بیت پیغمبر  رکت می کنید.ح

از این نماز هم سودی می برید که این کار را انجام می دهید. شما از این طرف با    .کاری ندارید   کنید. پس شما با پیغمبرخالی می  

رفتار می کنید اما نسبت به احکام و ظاهر دین تعصب   ا آن همه سفارش، با آخرین ضدیت و آخرین حیله و کلکب،  خاندان پیغمبر

 نشان می دهید. 

 ریزی و قتل:. خون۱8

در حدّ یک شهر کوچک و در حدّ خونی که از سینه  . این است که روزی اتفاقاتی در مدینه افتاد ، یکی از آثار مسأله تقابل سقیفه با غدیر

خون جاری شد و آن بچه ای که کشته شد. این چقدر خون بود؟ قیمت آن چقدر بود؟   بیرون آمد. از پهلوی فاطمه  حضرت زهرا

بین   ، کنار گذاشتندحاال خون هایی بر سر همین آدم هایی که غدیر را    . خودشان فرمودند: صبر کنید  سر از کجا در آورد؟ حضرت زهرا 

تمام آن به پای همین کسی است که اول این پایه را کج   و خود شما مسلمانان ریخته شود و به قدری خون ریزی بین شما اتفاق بیفتد  

 کرد و خراب کرد. 

 »ِاذا ُکِتَب الِکتاب ُقِتَل الُحسین«فرمودند:  : امام صادق )بحار االنوار(حدیث 
شکاف برداشت و    با غالف شمشیر پهلوی فاطمه  خون آمد.  با تازیانه از کتف زهرا  . مشیر در کار نبودزور ش  ، آن روز یک گوشه خانه

  صحیفه ملعونه را نوشتند،  ها آن قرارداد  فرمود آن روزی که آن نانجیب  ؛سوراخ شد. بیا ببین در کربال   زهرا  با یک میخ سینه  خون آمد.

 . الُحَسین«»ِاذا ُکِتَب الِکتاب، ُقِتَل  

تا آنجا رسید که بیاید مقابل یزید ملعون   .آنطور سرها از بدن جدا شد   با آن وضع فجیع در کربال کشته شد.  همان روز امام حسین

هِر«بگوید:    ، بایستد در َبعَد الظَّ  . اول روی سینه او اسب تاختیم  اکتفا نکردیم.  تن و سر بریدن حسینما به کش  .»َنحُن َرَضضنا الصَّ

این روز را می آورد. نانجیبی که    ، با اسب رفتیم. آن روز  یک بار هم روی کمر حسین  و  بدن را برگرداندیم  ،د از اسب پیاده شدیمبع
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از همان پای نفاق و دورویی    ،این روز را تو درست کردی. این مردمی که به اینجا برسند  .این روز به پای تو است  ،نشستی  جای پیغمبر

در طول   ، آنقدری که خود سنّی ها از خودشان کشتند  . به چنین جایی رسیدند. حاال دیگر بعد از آن شما آمار بگیر  ،د تو و جهل تو آمدن

 چند برابر آن چیزی است که از شیعه ها کشتند.  ،تاریخ

یوسف ثقفی ها کشته کنیم. به مظلومیت شیعیانی که به دست حجاج بن    ما به مظلومیت خودمان گریه می .ما که به آن ها کاری نداریم

 حضرت زهرا   االن خدمتتان می گویم.   ؟ی فرمایندم  چرا حضرت زهرا  .کنیم. اما این را بدانید که ما فقط نیستیمگریه می    ، شدند

نشستید. مگر در طول تاریخ    شما االن با بزن بزن و بکش بکش و قلدری و چماق داری و الت بازی رفتید جای منبر پیامبر  : فرمودند

سریع چوب و    .تا هم الت اطراف ما هست  ۴  .الت کم است؟ مگر قلدر کم است؟ هر کسی بیاید می گوید خب ما هم قلدری بلد هستیم

   .کافی استتاریخ طبری همین  .. عرض کردم این موارد هیچ کتابی نمی خواهدمردم چماق را بردارید بر سر و کله

اگر بنا بر این    :بروید ببینید جنگ و خونریزی که بین خود سنی ها اتفاق افتاده در تاریخ چقدر است؟ هرکسی یک جایی بلند شده گفته

حجاج بن یوسف با چندین نفر از این کسانی که در ایران، بحرین،    تا آدم داریم. خود  ۴ما هم زور داریم، ما هم    که ما هم بلد هستیم.   است

رفته لشکرکشی کرده، جنگ کرده. با دار و دسته خودشان، نه با شیعه ها. آن موقع شیعه ای نبوده که بخواهد    ،در چند جا قیام کردند

 ریزی کردند.  لشکرکشی کند. خودشان هم خودشان را گرفتار خون 

می خواهد بفرماید. ببینید جان آدمیزاد نزد خدا خیلی قیمت دارد که می فرماید اول   نکته ای که حضرت زهرا  گردم به  حاال بر می

جان مردم است. مبادا کسی به ناحق کشته شود یا خون او ریخته شود. یک نفر کاری کند، پایه  ،چیزی که در اجتماع باید مراعات شود

ریزی و بزن بزن و جنگ و کشتار بین خود مسلمانان مثل یک رسم عادی شود که هر چند سال    ن ای را بگذارد که تا روز قیامت پایه خو

می فرمایند   کنی یک عده از مسلمانان یک عده را کشتند، یک عده دیگر را تار و مار کردند، غارت کردند. حضرت زهرا  که نگاه می

 : این کالم را هم بگویماین پایه گذار آن کسی است که آن روز این پایه را گذاشته. 

اولین شهیده و شهید غدیر   و حضرت محسن  سقیفه برای تقابل با غدیر با خون ریزی و قتل کار خود را آغاز کرد که حضرت زهرا

 .«»ِاذا ُکِتَب الِکتاب، ُقِتَل الُحَسینفرمودند:   شدند. بعد از آن کربال با آماده سازی سقیفه شکل گرفت که امام صادق 

 فرمودند:  حضرت زهرا ؛ در این باره  اما کالم حضرت صدیقه طاهره

 .»َلَقد َلِقَحت َفَنِظَرة َریَثما ُتنِتُج ُثمَّ احَتِلبوا مال الَقعِب َدَمًا َعبیطًا و ُذعافًا ُمبیدا«

ر باشید تا زمانی که نتیجه بدهد. مثل  ، منتظَفَنِظَرة َریَثما ُتنِتُج   ،مثل درختی که تلقیح می کنند   .االن این فتنه باردار شده   :فرمودند

، ُثمَّ احَتِلبوا مال الَقعِب َدَمًا َعبیطاً   ؟یک درختی که تلقیح می کنند و منتظر هستند که چه موقع میوه می دهد. کی میوه می دهد

عب پر،    بعداً ان شاءاهلل زمانی برسد کاسه
َ

عب یعنی کاسه،    ق
َ

  یعنی تا سر کاسه ُپرِ پر،    مال الق
ً
 َدَما

ً
بواخون تازه،    َعبیطا

َ
از این لقاح   ِاحَتل

 خواهید دوشید. یعنی خون نتیجه می دهد.  
ً
عافا

ُ
ریزی   درباره خون   سمّ کشنده تحویل شما خواهد داد. این کالم حضرت زهرا  ُمبیدا  ذ

 : که در آینده در اثر کار سقیفه خواهد شد و اما جمله دوم 

 »و ابشروا بسیف صارم، و سطوه معتد غاشم، و بهرج شامل، و استبداد من الظالمین«

بشارت  گوید به کافران بشارت جهنم بده.   حضرت فرمودند: من به شما بشارت می دهم، از آن بشارت های برعکس که خدا در قرآن می

َوِة ُمْعَتد غاِشم.  بیاید   مسلمانان  در آینده روی سر همه   ،به یک شمشیر تیز بُرنده که در اثر سقیفه  ،می دهم به شما
ْ

، مسلّط شدن َو َسط

آدم های اینگونه وقتی   بَهرج شاملرحم به شما مسلط شوند.    یعنی آدم های بی  ؛ رحمیعنی آدم بی    ،آدم معتد یعنی متجاوز و غاشم 

اِلِمیَن هرج و مرج دائمی و فراگیر،    ، شدندط  مسل
ّ

 ، حرف بزنید  . گیرندمی  بر سر شما  یک عده ظالم چوب و چماق را    َو اْسِتْبداد ِمَن الظ

 زنند بر سر شما. می 

گفت:    این است.  ، جاج بن یوسف را مسلط کرداین کالم خبیث ملعون عبدالملک را برای شما بخوانم. کالم و حرف عبدالملک مروان که ح

یعنی وسعت حکومت او خیلی    ، کنم. آدمی است که تسلط او مثل هارون بوده  من دردهای این امت را به غیر از شمشیر با چیزی دوا نمی
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آن چیزی است که    ،. حرفی که شعار یک خلیفه استخیلی هم آدم کشته شد  ،زیاد است. در زمان او در اثر لشکرکشی هایی که داشت

کنند؟    کنم. درد امت را با شمشیر حل می  خبر داده است. می گوید من دردهای این امت را فقط با شمشیر حل می  حضرت زهرا

 زنم بر سر او خفه می شود و امت تمیز و راحت زندگی می یکی می    ،هر کسی حرف اضافه بزند  .یعنی حرف حساب سر من نمی شود

به یک نفر یک فرمانده دیگر را   ،کنمبه یک نفر حجاج را مسلط می    خواهد سنی باشد.  دم شیعه باشد، می حاال می خواهد این آ  .کنند

 کنم. همه را خفه می   .نشانم ولی با شمشیر همه را سر جای خود می . کنم  مسلط می

.  باالی منبر رفتکوفه    ددر مسجمسلم بن عقیل پیش آمد. نعمان بشیر    ماجرای، نعمان در کوفه حاکم بود، این  وقتی آقا امام حسین

مواظب باشید از تحت فرمان من کسی خارج نشود   مسلم بن عقیل آمده.  من از طرف یزید اینجا حاکم هستم. شنیدم  !مردم  :صدا زد

   شمر آمد جلو. ، دهم. آمد پایین وگرنه خبرهای او را برای یزید می

تِل گفت:  
َ

 ِبالق
ّ

مر ال ُیکوُن ِاال
َ
میر! ِانَّ هذا اال

َ
ها اال یُّ

َ
لِم َو الُعدوان« »ا

ُ
شِم َو الظ

َ
کاری نمی شود انجام   ،این طرزی که تو حرف زدی   َو الغ

باید ظالمانه رفتار کنی. شمر به یزید نامه نوشت: این    شمشیر دست بگیری و باید سر ببُری.باید    ، داد. اگر می خواهی کاری انجام دهی

یک نفر فقط به   :گفتند  .گیرد. با اطرافیانش مشورت کردکوفه را می    ، می آید  روز دیگر امام حسین  ۲  ،شخصی که تو اینجا گذاشتی

خودت را برسان که کوفه دارد از دست   که  . فوری نامه نوشت به ابن زیادریز است. او کیست؟ ابن زیاددرد این آدم ها می خورد که خون  

اگر کسی    .رفت داخل قصر شد. فردا صبح آمد باالی منبر صدا زد: ای مردم من با کسی شوخی ندارمو  رود. ابن زیاد آمد با مکافات  می  

 زنم.  من فقط با شمشیر با او حرف می ، حرف من را گوش نکند

. تاریخ اسالم پر است از این همه شمشیر. این هم کالم دوم حضرت صدیقه طاهره  ،. همینطور ورق بزنیدخدمت شما گفتمچند نمونه  

 صلواتی مرحمت کنید.

د و عجل فرجهم  د َو آِل ُمَحمَّ  َاللُهمَّ َصلَّ َعلی ُمَحمَّ


