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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  
الحمدهلل رب العاملین و صلواته و سالمه علی عبده و رسوله االمین محمـد و 

  علی جمیع اتباعه املخلصین.
  
  

ي حضرت  از نوه »من کنت مواله فهذا علی مواله« ي حديث  هنگامي كه درباره
اگر مقصود  1(حسن مثني فرزند حضرت حسن) سؤال شد وي در پاسخ گفت: علي

طالب به عنوان جانشين بود حتماً چنان به  معرفي علي بن ابي –ص  –پيامبر خدا 
گفت كه براي هيچ كس ابهام و سؤالي بـاقي نمانـد. بـه     صراحت از آن سخن مي

در » مـوال «ت كـه  گانه مؤيد اين معنـا اسـ   با خلفاي سه –ع  –عالوه بيعت علي 
  حديث غدير بر جانشيني داللت ندارد.

برابر اين استدالل چند نفر كذّاب و جاعلِ حديث، روايتي بسيار طوالني بـه   در
بـه صـراحت    –ص  –ي غدير جعل نمودند و ادعا كردند كه پيامبر خدا  نام خطبه

ـ   –ع  –ي تمام كلمات و اوصافي چون امير و فرمانروا و خليفه و پيشوا را براي عل
بكار برده و به روشني، مخالفينِ جانشيني و پيشـوايي او را لعـن و نفـرين نمـوده     

  است.
ي غدير بر تحريف قرآن داللت دارد  واقعيت اين است كه چند قسمت از خطبه

و روزگاري كه علماي شيعه به تحريف قرآن بـاور داشـتند در بحـث از جانشـيني     

                                            
م حجـم  ي ك اين حديث از سوي علماي اهل سنّت نقد و بررسي شده است براي نمونه رساله ‐ 1

ي ارجمنـد   نوشته ساجد ساعي كردسـتاني بـه خواننـده    »ماجرای غدیر از دیدگاه اهل سّنت«و ارزشمند 
  شود. پيشنهاد مي
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باور بـه   2كردند اما از زماني كه تناد ميبه آن اس –كرم اهللا وجهه  –حضرت علي 
ه ابطـال شـد ديگـر از    يـ ي امام اي از دانشمندان برجسته تحريف قرآن توسط عده

خوانهـا و آخونـدهاي    آوردنـد و تنهـا روضـه    ي مزبور سخن بـه ميـان نمـي    خطبه
اين كه با تعجب و تا پرداختند،  خواني به ذكر آن مي مسلك در مراسم روضه خرافي

وان شنيده و مشاهده شد امسال در سه روز متوالي (روز به اصطالح عيد تأسف فرا
هايي  ي قسمت ي تلويزيوني ترجمه غدير و دو روز قبل و بعد از آن) در چند شبكه

پروا، با آب و تاب تمام قرائت گرديد و به صـورت   ي ياد شده آشكارا و بي از خطبه
در حالي كـه اهـل تحقيـق     3.زيرنويس هم در معرض ديد بينندگان قرار داده شد

دانند خطبه مورد بحث صددرصد جعلي و ساختگي است، زيـرا در سـند (نقـل     مي
كنندگان) آن افرادي جاعل و كذّاب وجود دارد و بعضـي از عبـارات آن بـا آيـات     

ي  صريح قرآن در تعارض اسـت در نتيجـه امكـان نـدارد چنـين روايتـي فرمـوده       
  باشد. –ص  –حضرت رسول 
شمندان اسالمي اعم از سنّي و شيعي براين باورند چنان چه در سند جمهور دان

چـه برسـد بـه جاعـل و      –حديثي حتي يك فرد ضعيف (كم حافظه و كم تقـوا)  
 –ص  –وجود داشته باشد كسي حـق نـدارد آن را بـه حضـرت محمـد       –كذّاب 

 عيب باشد اما متن آن با آيات قـرآن يـا   نسبت دهد، هم چنين اگر سند حديثي بي
سنّت مسلّم نبوي و يا عقل مغايرت داشته باشد باز هـم نبايـد آن را بـه حضـرت     

  نسبت داد. –ص  –رسول 

                                            
ي دكتـر پژمـان دلشـاد     نوشـته  »تطهیر اذهـان از روایـات ضـد قـرآن«ي  در اين مورد به رساله - 2

 مراجعه كنيد.
ن دادنـد كـه متأسـفانه صـداقت ندارنـد و      اندركاران صدا و سيما با اين اقدام خود نشـا  دست - 3
كـذب و   –نعوذ بـاهللا   – يغهم است اگرچه با تأييد و تبلفريبي با پركردن اوقات برنامه برايشان م مردم

 باشد؟!هم  –ص  –دروغ به زبان پيامبر 
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از نظر سند و هـم از  هم ترين روايت آن است كه  ارزش بدون شك واهي و بي
ي غـدير از حيـث مـتن و سـند      جهت متن داراي عيب و ايراد باشد و چون خطبه

حي است كه بر اهل علم از مسلمين واجب معيوب است بنابراين دروغ واضح فاض
را از آن مبـرّا و منـزًّه    –ص  –است ساحت مبارك و مقدس حضرت رسول انـور  

  4ي حاضر در همين راستا تهيه شده است. اعالم نمايند و رساله
صـفحه) اسـت و    10ي غدير طـوالني (حـداقل    هم چنان كه اشاره شد خطبه

گنجـد لـذا    ي مختصر نمي آن در يك رساله اشكاالت فراواني دارد و نقد و بررسي
كنـيم سـپس چنـد مـورد از      شناسي را بيان مـي  ي حديث ترين قاعده نخست مهم

دهيم و سرانجام به استناد تحقيقات  تعارض آن را با آيات قرآن نشان ميعبارات م
علماي نامدار اماميه سه تن از راويان خطبه را كه افرادي جاعل و غالي و كذّاب و 

ي جعلـي و دروغـين    نماييم. اميد است مبلّغـين خطبـه   گو هستند معرفي ميدروغ
دسـت   –ص  –غدير به خود آيند و از تبليغ دروغ به زبان حضـرت رسـول انـور    

  بردارند.
  عبدالواحد – 1392آبان ماه  

                                            
ي مـورد بحـث در    هـايي از خطبـه   چون تعجب و پرسش پسرم بعد از ديدن زيرنويس قسمت - 4

را  »ی غدیر ساختگی اسـت فرزندم خطبه«ي حاضر شد؛ عنوان  ي رساله ل در تهيهجيعت تلويزيون مشوق
 براي آن انتخاب نمودم.
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  شناسي ي حديث ترين قاعده مهم
و مسـلّم) از  گويند به صورت متواتر (به طور قطع  مي 5دانشمندان نامدار اماميه

هر سـخني بـه   «اند:  روايت شده كه فرموده –ع  – و امامان –ص  –پيامبر اكرم 
ما نسبت داده شود اگر با آيات قرآن منافات داشته باشد سخن مـا نيسـت و آن را   

  براي نمونه:» بر ديوار بكوبيد
صلي  –) از قول پيامبر اكرم 27ص  1(ج  »مجمع البیان طربسی«در تفسير  -1
إذا جائکم عنی حـدیث فاعرضـوه علـی کتـاب هللا فـام « آمده است: –عليه و آله اهللا 

اگر حديثي از من برايتـان  «يعني:  »الحائط وافقه فاقبلوه و ما خالفه فارضبوه عرَض 
آمد آن را به قرآن عرضه كنيد، پس آنچه موافق قرآن بود بپذيريد و آنچه مخالف 

  »آن بود بر ديوار بكوبيد.
عليه السالم  –) از قول اميرالمؤمنين علي 8ص  1(ج  »العیاشی«در تفسير  -2

فخذوه و  هللاِ  صواب نوراً فام وافق کتاَب  و علی کّل  اّن علی کل حقیقةٍ «خوانيم:  مي –
هر سخن حق و درستي نوري دارد، پس آنچـه  «يعني:  »دعوهما خالف کتاب هللا فَ 

  »ار باشد رهايش كنيد.د و آنچه با قرآن ناسازگيرا موافق قرآن بود بگير
 –السالم  هعلي –) از قول امام جعفر صادق 69ص  1(ج  »اصول کافی«در  -3

هر حديثي كـه بـا   «يعني:  »رفٌ ْخـما مل یوافق من الحدیث القرآن فهو زُ «آمده است: 
بـه عنـوان   » ي احاديث بر قـرآن  عرضه«روايات » قرآن موافق نباشد باطل است.

و  صلي اهللا عليه و آلـه  -ديث واقعي پيامبر امين.بهترين روش براي تشخيص احا
از سخنان ساختگي به نام آن بزرگـواران بـه    –عليهم السالم  –و امامان  – سلم
اي معتبر هستند كه فقيه مشهور اماميـه شـيخ مرتضـي انصـاري در كتـاب       اندازه

                                            
شـود   ي حاضر ذكر مـي  براي آنكه خواهران و برادران شيعي به صحت و اتقان آنچه در رساله - 5

 يم.ا اعتماد پيدا كنند فقط به كتابهاي معتبر علماي شيعي و سخنان آنان استناد كرده
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) به متواتر بودن آن تصـريح نمـوده و   62(ص » رسائل«مشهور به  »فرائد االصول«
فی طرح االخبار املخالفـة لکتـاب و السـنة ولـو مـع عـدم  االخبار الواردةُ «نويسد:  مي

ي دور افنكندن روايات مخالف بـا   اخباري كه درباره« يعني:  »جّداً  املعارض متواترةٌ 
و سنّت وارد شده جداً متواترند هر چند روايات مخالف با قرآن و سنّت هـيچ  قرآن 

آنچه ذكر شد اگـر حـديثي بـا قـرآن مغـايرت       بنابر 6»معارضي هم نداشته باشند.
  اي ترديد نمود. داشته باشد نبايد در جعلي و ساختگي بودن آن ذره

  ي غدير با آيات قرآن تعارض خطبه
ي مزبور دقـت نماينـد    كساني كه با قرآن آشنايي داشته باشند و در متن خطبه

دارد بنابراين در جعلي  هايي از آن با آيات قرآن تعارض شوند كه قسمت متوجه مي
ي  و ساختگي بودن آن هيچ ترديدي نيست به عبارت ديگر محـال اسـت گوينـده   

  باشد. –ص  –پيامبر خدا  ،ي غدير خطبه
ي مورد بحث كه با آيات قرآن تعارض دارد  هايي از خطبه اينك به ذكر قسمت

يم. آن پـرداز  مـي  –اعلـي اهللا مقامـه    –از قول حضرت آيت اهللا ابوالفضل برقعي 
  فرمايند: مي »تنصوص امام«ي كتاب  بزرگوار در حاشيه

ي غدير اين است كه داللت بر تحريف قرآن كريم  ترين اشكال خطبه مهم -1
يَـا أَيَُّهـا «آورد: :  ي مائـده را چنـين مـي    سوره مباركه 67ي  دارد زيرا در دو جا آيه

ُسوُل بَلِّْغ َما أُنِْزَل إِلَْيَك  ُ  ِمنْ  فی علیٍّ الرَّ َربَِّك َوإِْن لَْم تَْفَعْل َفاَم بَلَّْغـَت ِرَسـالََتُه َوهللاَّ
است!! و  »فی علیٍّ «!! در حالي كه اين آيه در قرآن مجيد فاقد »يَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس 

  البته همين اشكال براي رد آن (جعلي و دروغين بودن خطبه غدير) كافي است.

                                            
مجموعـه رسـائل شـيعيان    «ي استاد هادي علي دوست در  نوشته »چراغ هدایت«ي  به رساله - 6

 مراجعه كنيد.»  -ع  –راستين علي 
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ي عصـر   بـه خـدا قسـم سـوره    «ت: ي مزبور آمده اسـ  هم چنين در خطبه -2
ي مهربـان   به نام خداوند بخشـنده «نازل شده و چنين است:  –ع  –ي علي  درباه

كه به حـق راضـي گشـته و     –ع  –قسم به عصر انسان در زيان است مگر علي 
در اين ادعا دو عيب و اشكال اساسي ». صبر و شكيبايي را پيشه خود نموده است

لت بر باور به تحريف قرآن دارد. دوم اين كه قبـول  وجود دارد نخست اين كه دال
آن به معني توهين به ساحت مقدس انبياء و اولياء و تمام مؤمنان و صالحان است 

  ي انسانها در زيان هستند. همه ،زيرا ادعا شده جز علي
بر تحريف قرآن داللت دارد و چون  آشكارا شود دو قسمت مذكور مالحظه مي

شيخ صدوق، شيخ طوسي، قاضي نوراهللا شوشتري و عالمـه   علماي شيعه از جمله
ميرزا محمد حسن آشتيان و سيد مرتضي و شيخ بهايي و شيخ جعفر كاشف الغطاء 

انـد و نيـز سـاير علمـا و      كه در رد و ابطال عقيده به تحريف قرآن كتـاب نوشـته  
ي غـدير را   دانشمندان شيعي كه به تحريف قرآن باور ندارند بـدون شـك خطبـه   

  دانند. علي و ساختگي ميج
يعنـي:   »هللا فـیَّ  حصـاهُ أ قد  ما من علم االّ«اند:  ي مورد بحث آورده در خطبه -3

اما ايـن  » ي من گردآورده است هيچ علمي نيست مگر آنكه خداوند آن را در سينه
تمـام علـوم را    –ص  –ادعا با بسياري از آيات قرآن مخالف است اگر رسول خدا 

ْل (فرمايد:  داشت چرا قرآن مي ْيـبَ  ...قُ ا أَْعلَمُ اْلغَ لَ بگـو... مـن غيـب    «يعني :  )وَ
بـي (فرمايد:  ي وقت قيامت مي ) و درباره50(انعام/» دانم نمي َا عِْنـدَ رَ ا عِلْمُ َّمَ ِن ْل إ  )قُ

فرمايـد:   ) و نيز مي187(اعراف/ »بگو علم آن فقط نزد پروردگار من است«يعني: 
لَّ اهللاَ ( عَ ْدرِی لَ ا تَ الَ ِكَ أَْمرً ل ُْحدِثُ بَْعدَ ذَ داني شايد خداوند پـس از   يعني: تو نمي ) ي

  ) و آيات بسيار ديگر.1(طالق/» آن امري پديد آورد
ما نزلت آیة رضی اال فیـه ... و مـا نزلـت آیـة «ي غدير آمده است:  در خطبه -4

د جز راجـع  اي كه دال بر خشنودي خداوند باش آيه«يعني: » فیه مدح فی القرآن االّ
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د جـز  اي در قرآن كه دال بر مدح پروردگار باش نازل نشده ... و آيه –ع  –به علي 
انبيـاء سـلف و    ،در قرآن متعال در حالي كه خداوند !!»ي او نازل نشده است درباره

ابرار صالحين و متقين را مدح فرموده است و حضرت مريم و مهاجرين و انصار را 
  به كرّات مدح نموده است.

يعنـي:   »بهِ  أَ دَ بَ  الّإذین آمنوا و ما خاطب هللا الّ «خوانيم:  ي غدير مي در خطبه -5
 در –ع  –نگفته مگر آن كه قبل از همه علـي   »ذین آمنواالّ «خداوند در هيچ جا «

صدر آنان مخاطب آيه بوده است! معلوم است كه جاعل روايت بـا قـرآن چنـدان    
ي  در آيـه  –نغوذ بـاهللا   –! بايد پرسيد آيا آشنا نبوده و دسته گل به آب داده است

ةً ( فَ ـاعَ ضَ ا مُ افً ُوا الربَا أَْضـعَ ْكُل ا تَ نُوا لَ َّذِينَ آمَ َا ال ُّ ي اي كسـاني كـه ايمـان    «يعنـي:   )يَا أَ
َّـذِينَ (ي  ) و يـا در آيـه  130عمران/ (آل» ايد ربا را چند برابر نخوريد آورده َـا ال ُّ ي يَـا أَ

ُوا ب ْقرَ َ ا  نُوا لَ ى آمَ ـكَارَ ْم سُ أَْنتُ اةَ وَ لَ ايـد بـا    اي كساني كـه ايمـان آورده  «يعني:  )الصَّ
نُـوا  (ي  ) و يا در آيه43(النساء/» حالت مستي به نماز نزديك نشويد َّـذِينَ آمَ َا ال ُّ ي يَا أَ

ـُونَ  ل ْفعَ َ ا  ا لَ قُولُونَ مَ َ ِمَ  ايـد چـرا آنچـه را     اي كسـاني كـه ايمـان آورده   «يعني:  ) ل
 –ي ديگر، حضرت علـي   ) و دهها آيه2(صف/» دهيد ودتان انجام نميگوييد خ مي
  پيش از ديگران مخاطب اين آيات بوده است؟! –ع 

ال أمر مبعروف و ال نهی عن منکر االّ مع امـام «ي غدير آمده است:  در خطبه -6
». امر به معروف و نهي از منكر جز به همراه امام معصوم نيست«. يعني: »معصوم
ي امر به معروف  در زمان كه كه امامي معصوم در دسترس نيست، فريضه بنابراين

خواهند؟! مسلماً  و استعمارگران بهتر از اين مي كفّارو نهي از منكر ساقط است! آيا 
ي امر به معروف و نهي از منكر را بر  اين ادعاد با آيات و احاديث نبوي كه وظيفه
  ض دارد.دوش مسلمانان قرار داده است ضديت و تعار
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  ي غدير اعتبار بودن سند خطبه واهي و بي
ي  اگرچه داليل مبرهني كه ذكر شد براي اثبات جعلي و ساختگي بودن خطبه

جـاعلين   ،ي ارجمند از قول علماي اماميـه  غدير كافي است اما بهتر است خواننده
  اند بشناسد. ي غدير را كه كذّاب و دروغگو بوده خطبه

در  –اعلـي اهللا مقامـه    –حيـدر علـي قلمـداران     آري دانشمند شـهير عالمـه  
و نيز در كتاب تحقيقي و ارزشمند  »جواب یک دهاتی به آیت هللا محالّتی«ي  رساله

به بعد نتيجه تحقيق خود را چنين عرضه نموده  145ي  از صفحه »نصوص امامت«
  است.

ـ  ي غدير را جناب كليني و شيخ صدوق و شيخ مفيد نقل نكرده خطبه«...  د و ان
» جـاجاالحتجاج علـی اهـل اللّ «ترين كتابي كه اين خطبه را نقل كرده كتاب  قديمي

طالب الطبرسي است كه در اواخر قرن پنجم و اوايـل   تأليف احمد بن علي بن ابي
ي  اند. طبرسي سـند خطبـه   زيسته و ديگران از او نقل كرده قرن ششم هجري مي

دانی قال حـدثنا مَ ا محمد بن موسی الهَ قال حدثن«... مورد بحث را چنين آورده است:
محمد بن خالد الطیالسّی قال حدثنا سیف بن عمیـره و صـالح بـن عقبـه جمیعـاً عـن 
قیس بن سمعان عن علقمه بن محمد الحرضمّی عن ابی جعفر محمد بن علی علـیهام 

   »السالم
اكنون از محمد بن موسي الهمداني كه عموم علمـاي رجـال بـه شـرح حـال      

  نماييم: اند شروع به معرفي مي او پرداختهنكبت مĤل 
) در شـرح حـال   194ص  3(ج » تنقـیح املقـال«در كتـاب  عالمه مامقـاني   -1

وضـع   »زیـد الرّنسـی«وي كتابي بـه نـام   «  :نويسد محمد بن موسي الهمداني مي
  .»نموده و احاديث بسياري در آن جعل كرده است

) از كتـاب  253(ص  »حـدیثمعرفـة ال«دكتر محمد باقر بهبودي در كتاب  -2
  به عنوان يكي از كتابهاي جعلي و ساختگي ياد كرده است. »زید الرّنسی«
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) آمــده اســت: 336ميــر مصــطفي تفرشــي (ص  »نقــد الرّجــال«در كتــاب  -3
بـودنش تضـعيف    7علماي بزرگ قم محمد بن موسي همداني را به علت غـالي «

مرحـوم شـيخ صـدوق     اداند و شيخ بزرگوار محمد بن حسـن بـن وليـد اسـت     كرده
نيـز روايـت   فرمود محمد بن موسي خود جعل حديث كرده و از ضعفاي ديگـر   مي
  ».كند مي

) پـس از شـرح حـال    409ص  8عالمه شوشتري (ج  »قاموس الرجـال«در  -4
محمد بن موسي نوشته است ضعف وي مورد اتفاق بزرگان علمـاي رجـال اسـت    

شيخ صدوق ابن بابويه قمي و ابن يعني بزرگاني چون محمد بن حسن بن وليد و 
نوح الساو را  –هللا علـیهم  ةرحمـ –اشي و ابن الغضائري يراني و شيخ طوسي و نج

  »اند. ضعيف شمرده
 »واةجــامع الــرّ «) و 57ص  6(ج  »مجمــع الرجــال و الــرّواة« در ســه كتــاب -5

) نيـز از محمـد بـن    361شـيخ طـه (ص   »اتقان املقال«) و 205ص  2اردبيلي (ج 
  .اند كرد ياد كرده سي همداني به عنوان فردي ضعيف كه از ضعفاء روايت ميمو

) در قسم دوم كـه مخصـوص   511ابن داود حلّي (ص  »خالصة الرجال« در -6
نام محمد بـن موسـي را ذكـر     .8مجهولين و مجروحين است در ليست مجروحين

  داده است.نموده و او را به عنوان فردي غالي و جاعل حديث مورد مذمت قرار 
علمــاي قــم او را تضــعيف «ده اســت: ور) آ260(ص  »رجــال« نجاشــي در -7
  »كرد. فرمود كه او حديث جعل مي اند و جناب ابن وليد مي كرده

  آشنا شويد:» سيف بن عميره«اينك با هويت 

                                            
نعـوذ   –ي حضرت علي و ديگر امامان غلو كـرده و   شود كه درباره اي گفته مي غالي به شيعه - 7
 .است اوصاف خدايي براي آنان قائل به –باهللا 

شود كه اشخاص معتمـدي عليـه او    ر اصطالح علم الحديث به فرد فاسقي گفته ميمجروح د - 8
 اند. شهادت داده
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سـيف بـن عميـره    «) آمده اسـت:  79ص  2مامقاني (ج  »اتقان املقـال«در  -1
  ».ضعيف بوده است

جنـاب شـهيد ثـاني    «) آمده است: 79ص  2مامقاني (ج  »قیح املقالتن«در  -2
سيف بن عميره را تضعيف كرده و كتاب كشف الرمـوز او را مظنـون و مطعـون و    

  »ملعون شمرده است.
  و باالخره شرح حال صالح بن عقيه در كتب رجال بدين منوال است:

ـ   »خالصة االقوال فی الرجال«در  -1 قسـم دوم كـه   ) در 230ي (ص عالمـه حلّ
صـالح بـن عقبـه بـن قـيس بـن       «نويسـد:   مخصوص حال ضُعفا است چنين مي

  »السمعان مردي بسيار دروغگو و غالي است و نبايد به روايت او اعتنا كرد.
مخصـوص   كـه  ) در قسم دوم230(ص  »خالصة الرجال«ي در ابن داود حلّ -2

د زيرا او كـذّاب و  روايت صالح بن عقبه ارزشي ندار«نويسد:  ضعفا است چنين مي
  »غالي (بسيار دروغگو و اهل غلو) و كثير المناكير (داراي اقوال زشت زياد) است.

صالح بن عقبه بن قيص «) آمده است : 206ص  3(ج  »مجمع الرجـال«در  -3
كنـد كـذّاب اسـت و     روايت مـي  –ع  –بن سمعان كه ظاهراً از امام جعفر صادق 

  »نبايد به روايت او اعتنا كرد.
صـالح بـن   «) آمده اسـت:  170مير مصطفي تفرشي (ص  »جالنقد الّر « در -4

  »روايت او نبايد هيچ اعتنايي كرد.به عقبه فردي بسيار دروغگو بوده است و 
صالح بن عقبـه  «خوانيم كه:  ) نيز مي301شيخ طه (ص » اتقان املقـال« در -5

  »غالي و كذاب بوده روايت او هيچ ارزش و اعتباري ندارد.
ي غـدير   شود علماي رجال شيعه نسبت به روايت كنندگان خطبه حظه ميمال

انـد. بنـابراين    اند و چگونه آنان را غالي و جاعل و كـذّاب شـمرده   چه نظري داشته
 –ي غدير كذب واضح فاضح بـر رسـول خـدا     اي ترديد داشت كه خطبه نبايد ذره

ه باشـد و  ايمـان داشـت   –ص  –د است و هر كسي به نبوت حضرت محم –ص 
ارزش و  –م ي اهللا عليه و آلـه و سـلّ  صلّ –براي شخصيت آن پيامبر نور و رحمت 
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احترام و قداست قائل باشد به هيچ وجهي سخناني جعلي و دروغين را به آن ذات 
  دهد. انور نسبت نمي

ء تبوّ متعّمداً فلیَ  لیَّ عَ  َب ذَّ کَ نْ مَ «شويم به دليل حديث متواتر  در خاتمه يادآور مي
عمد دروغي به پيـامبر   به ) كساني كه201ي  (نهج البالغه خطبه »ارفی النّ  عدهُ مق
شـوند بنـابراين گنـاه و سـزاي مبلغـين       نسبت دهند به دوزخ گرفتار مي –ص  –

اندركاران صدا و سيما (رئيس سازمان و مدير مسـؤول   ي غدير اعم از دست خطبه
ي غـدير) و   ربـوط بـه خطبـه   ي م ي برنامه و مدير پخش و نويسنده و تهيه كننده

  خوانها كمتر از گناه و سزاي جاعالن حديث مزبور نيست. آخوندها و روضه
ي غـدير بايـد بداننـد كـه فـرداي       آري مبلغين حديث جعلي و دروغين خطبـه 

در پيشگاه خدا هـيچ   –ص  –قيامت به خاطر تبليغ دروغ به زبان حضرت رسول 
آيند و از جاعلين و كذّابان پيروي نكنند عذري نخواهند داشت و اميدواريم به خود 

و دروغهاي آنان را رواج ندهند و از گناه نابخشودني تبليغ دروغ به زبـان حضـرت   
  دست بردارند. –ص  –رسول انور 

 دیٰ و الهُ  بع الحقَّ ن اتّ والسالم علی مَ «


