
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 99/ 25/30 و ششم لسه هفتادج

 (2) آیا مسئله امامت و خالفت امیرالمؤمنین، صرفًا یک مسئله تاریخی است؟ موضوع:

نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصالة  اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم و به

 .رسول هللا و علی آله آل هللا السیما علی موالنا بقیة هللا واللعن الدائم علی اعدائهم اعداء هللا إلی یوم لقاء هللا علی

سی در سپاه برای فرماندهان یك كال ،خواهمداری دیر آمدم معذرت میكه یك مقامروز از ایندوستان عزیز! 

داشتیم و درگیر آن بودیم، امروز یك كمی دیر شد من خیلی خسته هم هستم ولی ان شاء هللا امیدوارم خدا 

 توفیق مان بدهد كه بتوانیم در خدمت تان باشیم.

  .علیكم السالم ورحمه هللا و بركاته عرض می کنم: ،كننداند و سالم میمن به همه عزیزانی كه سالم كرده

نشد چه  شد، حاال كهشد چه میبن ابیطالب خلیفه میگویند اگر علی اموضوع بود که می مان روی اینبحث

 .اتفاقی افتاد؟ این را به طور مفصل در دو جلسه جواب دادیم و در سایت هم گذاشتیم

 و اینکه بحث خالفت علی،برخی ها می گویند: که بود  اینکه در جلسه گذشته به آن اشاره کردیم، اشکال دوم 

 یهاها، بحثاین بحث دیگر سپری شده و ،هركس بود ،، ابوبکر خلیفه بودخلیفه بود ، عمرخلیفه بود علی

ه بعضی از بزرگان هم به دروغ باین عده، حتی  ها را داشته باشیم.اختالف انگیز است و نباید ما این بحث

 .دهندین نسبتی را میهمچ

در تمام کارهای شبانه روزمان نقش اساسی  این ،یم یا نباشیمعرض کردیم ما معتقد به امامت حضرت امیر باش

نماز  یک چه که علی برایالمؤمنین، آنامیرببینم در مکتب  ، بایدخواهم بخوانممن حتی دو رکعت نماز می ؛دارد



غسل چطوری باید بکنم؟ روزه چطوری  چطوری باید بخوانم، وضو چطوری باید بگیرم،چیست؟  صبح معین کرده

 بگیرم؟باید 

 حالّلست که . اویفه پیغمبر استچون او خل ؛دهمبعلی را مالک قرار  ،امدر تمام مسائل زندگیمن باید یعنی 

 ؛ لذا پیغمبر فرمود:اختالف امت بعد از پیغمبر است

 «بعدي من فيه اختلفوا ما ألمتي تبين أنت»

 دار: النشر دار النيسابوري، الحاكم عبدهللا أبو عبدهللا بن محمد: المؤلف اسم الصحيحين، على المستدرك

 ، ص0، جعطا القادر عبد مصطفى: تحقيق األولى،: الطبعة م،1993 - هـ1111 - بيروت - العلمية الكتب

 1223، ح 102

 «بَاِبهِ  من َفْلَيأِْتهِ  اْلِعْلمَ  َأَرادَ  َفَمنْ  بَاب َها َوَعِلي   اْلِعْلمِ  َمِديَنة   أنا»

:  النشر دار ،023: الوفاة الطبراني القاسم أبو أيوب بن أحمد بن سليمان: لفالمؤ الكبير؛ اسم المعجم

، 11السلفي، ج عبدالمجيد بن حمدي:  تحقيق الثانية،: الطبعة ، 1990 - 1131 - الموصل - الزهراء مكتبة

 11321، 25 ص

المؤمنین نقش ره امامت امیاعتقاد ب ،ی از لحظات شبانه روزی ماادر هر لحظه ،سال هم 1133 نولذا بعد از گذشت

 .اساسی دارد

ما هم یک سیلی  ،با ظالم بجنگیم؟ اگر مظلوم را دیدیم ،یا نه ابر ظالم، سر تعظیم فرود بیاوریم،آیا ما در بر

 !؟یا باید از مظلوم دفاع کنیم ،ما هم یک بخشی از حقش را ببریم ،رندبَ حق مظلومی را می ،بزنیم

لذاست که اعتقاد به امامت چه کار باید کرد؟  ها چیست؟ر قدرتتکلیف ما با اب غا،امروز در این دنیای پر غو

 اخالقی، اعتقادی ما تأثیر دارد. در تمام مراحل زندگی سیاسی،)سالم هللا علیه( امیرالمؤمنین 



 المؤمنین و خدا شناسی در مکتب غیرشناسی در مکتب امیرخدا ،کنیمجلسه قبل گفتیم ما از توحید شروع می

هد معرفی خواالمؤمنین خدا را میکه امیرمطالبی را آوردیم بر اینما  چگونه است؟ در این زمینه امیرالمؤمنین

 که: دنرا معرفی می کن آیا آن خداوندی کنند.ها چطور معرفی میآن کند وکند چگونه معرفی می

َولُّوا )َفأَيَنَما  الل ِه( َوْجه   َفَثم   ت 

 !آنجاست خدا کنيد، رو سو هر به و

 115(: آیه 2سوره بقره )

 که: یآن خدای

 اْلَوِريِد( َحْبلِ  ِمنْ  ِإلَيهِ  َأْقَرب   )َونَْحن  

 !نزديکتريم قلبش رگ از او به ما و

 12(: آیه 53سوره ق )

 که: یآن خدای

وَ  َماءِ  ِفي ال ِذي )َوه  ( اأْلَْرِض  َوِفي ِإَله   الس   ِإلَه 

 معبود. زمين در و است معبود آسمان در که است کسی او

 91(: آیه 10سوره زخرف )

 که: یآن خدای

ًوا لَه   يك نْ  )َولَمْ  ف  ( ك   َأَحد 



 !است نبوده مانندي و شبيه هيچگاه او براي و

 1(: آیه 112سوره اخالص )

 که: یآن خدای

( َكِمْثِلهِ  )لَيَس   َشيء 

 .نيست او همانند چيز هيچ

 11(: آیه 12سوره شوری )

ببیند که مردم چه کار دارند؟  تا آیدتر سوار و االغ سوار که هر شب از باال به عالم دنیا مییا نه، خدای ش

 !؟حل کند و اذان صبح هم شد سوار االغ بشود و باال برود ،شان چه استمشکل

شان باالی پشت بام ی جمعههاشب ،بعضی از علماء« بغداد»گوید در میکه « شیخ مفید»به تعبیر مرحوم 

ها ببیند پشت بام این ،آمد پایین با االغش (نستجیر بالله نستجیر بالله،)ریختند که اگر خدا و جو می یونجه

که خدای عالم فقط گویا مثل این !!ها بدهدها برود و برکت بیشتری به آنباالی پشت بام آن ،یونجه و علف است

 مال همین محله و خانه است.

 .زمین تا آسمان تفاوت دارد ،بیت دارندا خدای عالم دارند با توحیدی که اهلها در رابطه بکه این یهایبحث

قرآن، حضرت موسی را چطور  شما ببینید خواستم عرض کنم در رابطه با انبیاء است.بحث دیگری که من می

ب شما ببینید این مطل کنند؟ها در مکتب غیر علی حضرت موسی را چطوری معرفی میکند؟ و اینمعرفی می

 است: «صحیح بخاری»کتاب  در

 



َرْيَرةَ  أبي عن» وَسى إلى اْلَمْوِت  َمَلك   ْرِسلَ أ قال: ه  اَلم َعَلْيِهَما م  ه   َجاَءه   فلما الس   «فقال َربِّهِ  إلى َفَرَجعَ  َصك 

یک سیلی  حضرت موسی )علیه السالم( ،گوید وقتی ملک الموت آمد حضرت موسی را قبض روح کندمی

 :خدایا گفت پیش خدای عالم رفت ؛د و چشمش از حدقه بیرون آمدمحکمی به او ز

ِريد   اَل  َعْبد   إلى َأْرَسْلَتِني»  «َعْيَنه   عليه هللا َفَرد   اْلَمْوَت  ي 

 را برگرداند. و كور كرده بود آن آن چشمش را که حضرت موسی از حدقه در آورده بود

 دار ،252: الوفاة الجعفي البخاري عبدهللا أبو عيلإسما بن محمد: المؤلف اسم ؛المختصر الصحيح الجامع

 ، جالبغا ديب مصطفى. د: تحقيق الثالثة،: الطبعة ،1991 - 1131 - بيروت - اليمامة,  كثير ابن دار: النشر

 1211 ، ح119 ، ص1

!؟ دارد کنند چقدر تفاوتها معرفی میاین پیغمبری که خدای عالم در قرآن معرفی کرده و این پیغمبری که این

 :است« ابن حجر عسقالنی»این هم عبارت 

 «ففقأها الموت ملك عين موسى فلطم»

 چشمش از حدقه بیرون آمد. ،چنان سیلی به صورت ملک الموت زدآن

دیگر به حضرت عزرائیل  که کسیبعد از آن به خاطر این ،ملک الموت پیش خدای عالم برای شکایت رفت

 سیلی نزند؛

  «عينه ففقأ فلطمه موسى فأتى عيانا الناس يأتي الموت ملك كان»



 الشافعي العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد: المؤلف اسم ؛البخاري صحيح شرح الباري فتح

 وفاة قوله، 111 ، ص2 ، جالخطيب الدين محب: تحقيق بيروت، - المعرفة دار: النشر دار ، 952: الوفاة

 موسى

خدایا ما را پیش حضرت  :گفت ،ها جلسه آشتی کنان گذاشتم برای آنخدای عال ،خواست بیایدوقتی می

های نم چشممن هم بلد بودم بز ،دانستم پیش تو خیلی آدم احترام داری نیستاگر می ،موسی فرستادی

 حضرت موسی را کور کنم!

ی، آیا حضرت عل؟ ین پیغمبری است!موسی یک همچیعنی االن من معتقد باشم حضرت  من چه کار کنم؟

 ؟است حضرت موسی را این طوری معرفی کرده

حضرت  !!گفتند حضرت موسی مردانگی نداردمی« بنی اسرائیل»که آمده « صحیح بخاری»در کتاب  شما ببینید

 هایش را روی یک سنگی گذاشت و رفت غسل کرد وقتی آمد ی لباساموسی کنار رودخانه

  «ِبَثْوِبهِ  َعَدا اْلَحَجرَ  َوِإن   »

 دوید و مدامحضرت موسی پشت سر سنگ می .داشت و فرار کردهای حضرت موسی را برگ لباسین سنا

 گفت:می

  «َحَجر   َثْوِبي َحَجر   َثْوِبي»

 دار ، 252: الوفاة الجعفي البخاري عبدهللا أبو إسماعيل بن محمد: المؤلف اسم ؛المختصر الصحيح الجامع

، البغا ديب مصطفى. د: تحقيق ، الثالثة: الطبعة ، 1991 - 1131 - بيروت - اليمامة,  كثير ابن دار: النشر

 0220 ، ح1219 ، ص0ج



!! حضرت موسی عالمت مردانگی دارد كهو فهمیدند  دیدندلخت حضرت موسی را « بنی اسرائیل»که تمام تا این

 غمبر که فرمود:پی این است؟قضیه آیا واقعًا  !اشتباه است زدندمیدرباره حضرت موسی که  یهایاین حرفو 

 «بَاب َها َوَعِلي   اْلِعْلمِ  َمِديَنة   أنا»

:  النشر دار ،023: الوفاة الطبراني القاسم أبو أيوب بن أحمد بن سليمان: المؤلف الكبير؛ اسم المعجم

، 11السلفي، ج عبدالمجيد بن حمدي:  تحقيق الثانية،: الطبعة ، 1990 - 1131 - الموصل - الزهراء مكتبة

 11321، 25ص 

گوید؟ شما در طوری میدر رابطه با حضرت موسی این ، ایشانآیا علی ابن ابیطالب که دِر علم شهر پیغمبر است

که اصالً اعتقاد به امامت و خالفت حضرت امیر )سالم هللا علیه( با بینید بر اینی از مراحل بروید میاهر مرحله

 است. اعتقاد به خالفت دیگران در همه جا اثر گذاشته

 پیغمبر فرمود: كهزنند با اینمی یهایحرف در رابطه با حضرت ابراهیم )علی نبینا وآله وعلیه السالم(

ِتلَ  من» ونَ  ق  وَ  َمالِهِ  د   «َشِهيد   َفه 

 :النشر دار ،211:الوفاة الشيباني عبدهللا أبو حنبل بن أحمد: المؤلف اسم حنبل؛ بن أحمد اإلمام مسند

  593 ، ح19 ، ص1 جمصر،  – قرطبة مؤسسة

ِتلَ  َمنْ » ونَ  ق  ْلماً  َأْهِلهِ  د  وَ  ظ   «َشِهيد   َفه 

 اگر کسی به خاطر دفاع از ناموسش کشته شود او شهید است.

 الرحمن عبد الدين جالل الحافظ :المؤلف اسم ،( الكبير والجامع وزوائده الصغير الجامع) االحاديث جامع

 22129، 022 ص 1 ج ،السيوطي



حضرت  :گویدآمده است می 253، صفحه 1در جلد « ابن حجر عسقالنی» تألیف« ح صحیح بخاریشر» كتاب در

ها تجاوز برند و او به این زنکه نسبتًا زیبا هستند را پیش جبار می یهایابراهیم دید یک جباری است زن

 .کندمی

ن را پیش آن ظالم بردند خواهر من است این ز ،، ابراهیم گفت این زن من نیستآمدند پیش حضرت ابراهیم

که خودش را نجات بدهد جا دروغ گفت برای اینولی حضرت ابراهیم آن یک داستان مفصلی درست کردند.

قضیه آیا واقعًا  !!برای فجور در اختیار سلطان و حاکم قرار داد (نستجیر بالله، نستجیر بالله)ولی همسرش را 

 این است؟ 

  :پیغمبر اکرم چند بارکه  آمده« صحیح بخاری»در چند جای یا 

 «اْلِجَبالِ  َشَواِهقِ  رؤوس من َيَتَرد ى»

روم خودکشی من هم می ،خدایا حاال که وحی دیر آمده :عصبانی شد گفت ،چند روزی وحی دیر به پیغمبر رسید

 شد و گفت: جبرئیل آمد دست به دامن پیغمبر .کنمخودم را از باالی کوه به پایین پرت می و کنممی

ا الل هِ  رسول ِإن كَ  محمد يا» ه   لَِذلِكَ  َفَيْسك ن   َحقًّ ه   َوَتِقرُّ  َجأْش    «َنْفس 

 دار ، 252: الوفاة الجعفي البخاري عبدهللا أبو إسماعيل بن محمد: المؤلف اسم ؛المختصر الصحيح الجامع

 ،البغا ديب مصطفى. د: قيقتح ، الثالثة: الطبعة ، 1991 - 1131 - بيروت - اليمامة,  كثير ابن دار: النشر

 2591، 2521 ص، 2 ج

بعد از مدتی دوباره وحی دیر آمد دوباره حضرت رسول  .اشکالی نداردو گفت ناراحتی که داشت بر طرف شد لذا 

 !!خواست خودکشی کندمیو اکرم باالی کوه رفت 



یم؟ آیا معتقد باشیم ها را چه کار کناین ؟ پسما االن مطرح نکنیم است و آیا بحث خالفت علی گذشته

 بعثت» :تواندی داشته؟ آیا این پیغمبر میخاطر دیر شدن وحی تصمیم بر خودکش پیغمبر به (نستجیر بالله)

 انسان را به حیات جاودانه برساند!؟تواند پیغمبر میاین آیا  باشد!؟ «األخالق مكارم ألتمم

 :که نقل می کنند« حذیفه»از قول  هم باز یا

 «َقاِئًما َفَبالَ  َقْوم   َباَطةَ س   النبي أتى»

 دار ،252: الوفاة الجعفي البخاري عبدهللا أبو إسماعيل بن محمد: المؤلف اسم ؛المختصر الصحيح الجامع

 ج ،البغا ديب مصطفى. د: تحقيق الثالثة،: الطبعة ،1991 - 1131 - بيروت - اليمامة,  كثير ابن دار: النشر

 222 ح ،93 ص، 1

  :پیغمبری که مظهر اخالق است !کرددر انظار مردم ایستاده بول میآمد ستجیر بالله( میپیغمبر اکرم )ن

ل ق   لََعلَى )َوِإن كَ  ( خ   َعِظيم 

 !داري ايبرجسته و عظيم اخالق تو و

 1(: آیه 29سوره قلم )

 پیغمبری که:

ولِ  ِفي لَك مْ  َكانَ  )لََقدْ  ( أ ْسَوة   الل هِ  َرس   َحَسَنة 

 بود، نيکويي سرمشق خدا رسول زندگي در ماش براي مسلما

 21(: آیه 00سوره احزاب )



گوید عادت در مجموعش می« نووی»د؟ یا آقای زنننسبت به نبی مکرم میها را این حرف این آقایان آن وقت

 :این است« افغانستان» در« هرات»اهل 

 «السنة لتلك إحياء مرة سنة كل في قياما يبولون هراة ألهل عادة هذا وصار»

 130، ص2ج م،1991 - بيروت - الفكر دار: النشر دار ،212: الوفاة النووي :المؤلف المجموع؛ اسم

که سنت پیغمبر را احیاء کرده برای این ،کنندهر سال یک دفعه ایستاده بول می« هرات افغانستان»تمام مردم 

 !!باشند

مطرح کردنش ایجاد اختالف می  ن سپری شده و االنبحث اعتقاد به امیر المؤمنیآیا باز هم باید بگوئیم که 

خالفت  نیست که ما بگوییم چون بحثاین به این شکل  .دارد شاء هللا مسائل و مشکالتالی مااین سخن  کند!؟

این مباحث، مباحث  ی ندارد االن چنین و چنان است.ابحث تاریخی است و االن فایده و حضرت امیر گذشته

  .ای مردم حقایق را بیان کنیمما باید بر ،باطل است

خواهد آقای ابوبکر اولین روزی که می که ها را بارها گفتیماین آقایان اهل سنت! در رابطه با خلیفهرسیم می

 گوید:سخنرانی کند می

 «َيْعَتِريِني َشْيَطاناً  لِي ِإن  »

 شود همیشه متعرض من میکه من یک شیطانی دارم 

 «فاجتنبوني غضبت فإذا»

 !تی دیدید من عصبانی هستم از من دور شویدوق

 



 «أبشاركم وال اشعاركم في أوثر ال»

 .دهمشما را خراش می هایم سر و صورتکنم و با ناخناگر عصبانی بشوم موهای شما را می

 صادر دار: النشر دار الزهري، البصري عبدهللا أبو منيع بن سعد بن محمد: المؤلف اسم الكبرى، الطبقات

 212، ص 0؛ جتبيرو –

نف عبدالرزاق مص»در  مثالً  ،های مختلف آقایانتواند خلیفه رسول اکرم باشد؟ در کتابمیشخص آیا این 

 که ابوبکر گفت: آمده ،هم است« بخاری»استاد  هجری که211متوفای « صنعانی

 «؟هللا رسول سنة فيكم أعمل أني فتظنون يكفيني من فيكم أن لو ولوددت »

 .گوید من بلد نیستم به سنت پیغمبر عمل کنممن به سنت پیغمبر عمل کنم؟ خودش میخواهید شما می

 «إذا ال أقوم لها »

 .که سنت پیغمبر را در میان شما پیاده کنم ندارممن توانای این

شود و خودش هایش از غیب جفت میامام جماعت ما کفش :گفتیک کسی می ؛کندخودش دارد اعتراف می

امام جماعت ما خر است  ،او گفت نه .کنندها اشتباه مینه این :بعد امام جماعت گفت .داز غیب خبر دار

 به سنت پیامبر عمل کنم!توانم گوید من نمیخود این بابا دارد می !!شناسیمما ایشان را بهتر می !فهمدنمی

وید نه تنها من نمی توانم ولی این آقا می گ این است که سنت پیغمبر را احیاء بکند ،شرط اول خلیفه پیغمبر

  سنت پیامبر را پیاده کنم، بلکه:

 

 



  ...«يعتريني شيطانا لي وإن ملك معه وكان بالوحي يعصم كان هللا رسول إن»

 - اإلسالمي المكتب: النشر دار ،211: الوفاة الصنعاني همام بن الرزاق عبد بكر أبو :المؤلف اسم المصنف؛

 002 ، ص11، جاألعظمي الرحمن حبيب: تحقيق الثانية،:  الطبعة ،1130 - بيروت

بحث خالفت تاریخش تمام  ،توانیم از کنارش به سادگی رد بشویم و بگوییم نهاست که ما نمی یهایها بحثاین

 !!شد و رفت

 گوید:می 222، صفحه 9جلد « منهاج السنه»در « ابن تیمیه»جالب این است که  بعد

 «يعتريني يطاناش لي وإن قال أنه عنه المأثور أن»

 گوید:بعد ایشان می

 «به يمدح ما أعظم من بكر أبو قاله الذي وهذا»

 دار ،129: الوفاة العباس أبو الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد :المؤلف اسم النبوية، السنة منهاج

 222 ، ص9 ج، سالم رشاد محمد. د: تحقيق األولى،: الطبعة ،1132 - قرطبة مؤسسة: النشر

موهای  ،شود ابوبکر را مدح کرد این است گفت اگر من عصبانی بشومترین چیزی که مییکی از بزرگی گوید: م

آقای ابوبکر  «به يمدح ما أعظم من»کنم این هایم تکه پاره میناخنکنم و سر و صورت شما را با شما را می

 ا نه؟انم دوستان فهمیدند چه است یدما که نفهمیدیم چه است؟ نمیاست!! 

گویید یک بحث تاریخی است و سپری شده است این مسئله به این المؤمنین که میبحث خالفت امیرببینید 

 و نباید مطرح بشود. االن بحث اختالفی است و سادگی نیست که ما بگوییم این مسئله سپری شد رفت



چه یک شیعه به اگر چنان «مطهری»به تعبیر شهید  .بحث اختالفی هستیممطرح کردن بله، ما هم مخالف با 

ها اختالف انگیز قطعًا این ،یک سنی به مقدسات اهل شیعه توهین کند و یا سنت توهین کندمقدسات اهل

 است.

 ، بلکهاین قطعًا اختالف انگیز نیست ،مطالب را برای مردم مطرح بکنیمو ولی اگر ما بیاییم حقایق را بگوییم 

 شود.ها میباعث بیداری مردم و جوان

این  چه کلماتی را بر زبان جاری می کند. ،خواهد از دنیا برودی که آقای خلیفه میاآخرین لحظه شما ببینید

ماه  21المؤمنین )سالم هللا علیه( در شب که امیر و همه دارند« طبری»، «ذهبی»، عبارت را آقایان بارها دیدند

دیدی اگر می !گوید گریه نکنمی ، حضرتکندیگریه م« ام کلثوم» ،مبارک رمضان وقتی در حال احتضار است

 کردی.بینم گریه نمیچه من میآن

زهرای  ،رسول اکرم به استقبال من آمده .بینم مالئکه دسته دسته به استقبال من آمدندبینی؟ مییا علی چه می

می  خوردیشمشیر به سر مبارکش ملذا  ،مرضیه در میان انبوهی از حوریان بهشتی به استقبال من آمده

 :فرماید

 « فزت ورب الکعبه»  

 بابن الشافعي المعروف هللا عبد بن هللا هبة الحسن ابن بن علي القاسم أبي الحافظ ؛دمشق تاريخ مدينة

 هللا رضي طالب أبي بن واألربعون، علي الثاني شيري، الجزء وتحقيق: علي دراسة ه 511 - 199عساكر، 

 521 ، ص12 ج والتوزيع؛ والنشر الفكر للطباعة عنه؛ دار



« ابن عباس»هست؛ « صحیح بخاری»ببینید این گویند؟ عمرشان چه میاز آن طرف این آقایان آخرین لحظات 

باال سر او حاضر است و او را دلداری می دهد که نگران نباش تو صحابه « عمر بن خطاب»لحظات آخر عمر 

 گشت گفت که: پیامبر بودی و صحابه ابوبکر بودی، چه و چه؛ عمر بر

 «َأَراه   َأنْ  قبل وجل عز الل هِ  َعَذاِب  من ِبهِ  اَلْفَتَدْيت   َذَهًبا األرض ِطاَلعَ  لي َأن   لو»

دادم و وارد آتش جهنم ای کاش تمام هستی کره زمین برای من بود من در راه خدا فدیه و صدقه می

 شدم!!نمی

 دار ،252: الوفاة الجعفي البخاري عبدهللا أبو إسماعيل بن محمد: المؤلف اسم ؛المختصر الصحيح الجامع

 ج ،البغا ديب مصطفى. د: تحقيق الثالثة،: الطبعة ،1991 - 1131 - بيروت - اليمامة,  كثير ابن دار: النشر

 0199، ح 1053 ص، 0

آدم  ه شد؟چ و نتیجه خالفت آقای ابوبکر و عمرچه شد نتیجه خالفت حضرت امیر  ببینید یک مقایسه کنید شما

 ؛روایت با سندهای مختلف پیدا کردم 23شاید من بیش از  .ها را بزندکشد این حرفها خجالت میبعضی وقت

 گوید:می «عمر بن خطاب». شما ببینید آقای از عمرهم از ابوبکر و  هم

ْنت  َكْبَش َأْهلِ » مْ َيا َلْيَتِني ك  ن وِني َما َبَدا َله   «ي َسم 

 .کردندمی پروارم دادندمی یونجه و جو را من م.ام بودانوادهای کاش من گوسفند خ

  .گویندگوسفند نر )قوچ( را می ،«شکب» 

ون  » ْنت  َأْسَمَن َما َأك  ى ِإَذا ك  وَن َفَجَعل وا َبعْ  َحت  ِحبُّ ْم َبْعض  ِمْن ي   «ِضي ِشَواًء َوَبْعِضي َقِديَداً َزاَره 

کشتند و بعضی از آمد مرا میمهمانی به خانه ما میبعدًا  .شدمترین گوسفند روی زمین میمن چاق

 .کردنددرست می« قدید»بعضی از گوشتم را  ،کردندگوشتم را آبگوشت درست می



کردند در داخل گوشت را خشک می ،به معنای آبگوشت است یا در زمان سابق چون یخچالی نبود ؛«قدید» 

  .گفتندمی« قدید» را کنند دادند تا بعدها از آن استفادهپوست قرار می

م  َأَكل وِني»  «ث 

 خوردند کشتند من را میای کاش من یک گوسفندی بودم من را می 

ْن بََشَراً » وِني َعِذَرًة َوَلْم َأك   «َفأَْخَرج 

 بودم.بشر نمیمن و  انداختندرفتند من را به صورت نجاست بیرون میدستشوی می

وزوائده والجامع الكبير(؛ اسم المؤلف: الحافظ جالل الدين عبد الرحمن جامع االحاديث )الجامع الصغير 

  1202، ح 011، ص10هـ ، دار النشر: ج911/جمادى االولى / 19السيوطي الوفاة: 

ابوبکر به  در مورد همچنین .سی چهل تا روایت از آقایان است این یك روایت دو روایت، سه روایت نیست... بلكه

 .است همین شکل آمده

اگر اینگونه بود  ؟شان به حق بودفتوحات ؟شان خالفت به حق بودها خلیفه پیغمبر بودند و خالفتآیا واقعًا این

ما خلیفه گفتند می بود.ها میکردند و آخرین لحظه عمرشان، آخرین لحظه شادی آنباید خیلی افتخار می

از ما و گیرد کند و ما را به آغوشش میوشش را باز میپیغمبر آغ ،کنیماالن با پیغمبر دیدار می و پیغمبرم بودیم

 :که بگویدنه این ؛کنداستقبال می

ْم َبْعض  مِ » ون  َزاَره  ْنت  َأْسَمَن َما َأك  ى ِإَذا ك  ْم، َحت  ن وِني َما َبَدا َله  ْنت  َكْبَش َأْهِلي َسم  وَن َيا َلْيَتِني ك  ِحبُّ ْن ي 

ْن َبَشَراً َفَجَعل وا َبْعِضي ِشَواًء َوبَ  وِني َعِذَرًة َوَلْم َأك  م  َأَكل وِني َفأَْخَرج   «ْعِضي َقِديَدًا ث 

 درباره مورد پیدا کنیم 53توانیم بیش از ما می .یکی دو تا نیست ،البته مطالب در این زمینه خیلی زیاد است

 .یه(المؤمنین )سالم هللا علامیر المؤمنین و عدم خالفت امیر نتیجه اعتقاد به خالفت



المؤمنین که امیربینیم اعتقاد به اینمی در تمام امور ما ،یعنی در تمام مسائل، مسائل اخالقی، اعتقادی، سیاسی

اطاعتش،  ؛کردارش، کردار پیغمبر بوده ؛خلیفه بوده و باب علم رسول هللا بوده و گفتارش، گفتار پیغمبر بوده

 در زندگی ما نقش ایفا می کند.؛ معصیتش، معصیت پیغمبر بوده ؛اطاعت پیغمبر بوده

 ،م یا نهیالمؤمنین را به عنوان خلیفه واقعی پیغمبر قبول کنآیا سخنان امیر مان چه كار كنیم؟ما امروز در زندگی

 به عنوان دوران فتنه!آن هم البته  بپذیریم، به عنوان خلیفه چهارم

می  رداشممیکه آید خلفای اسالمی را می که دارد« تاریخ اوسط»کتابی به نام « بخاری»بعضی از آقایان مثل 

عمر ابن الخطاب،  ،خلیفه دوم و... چند بار به حج رفت ،خالفت کرد اندیخلیفه اول آقای ابوبکر دو سال و  گوید:

  !!آوردنمی را جزو خلفاء امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه(اصالً  ،سفیانخلیفه سوم عثمان، چهارم معاویة ابن ابی

 گوید:آورد میابوبکر و عمر و عثمان را می و آیدمی« تاریخ اوسط» همین کتاب دیگر جای در

ة سنَتْين بكر َأب و ولي» ة ِسِنين عشر عمر َوولي أشهر َوِست  ْثَمان َوولي َيْوًما عشر َوَثَماِنية أشهر َوِست   ِثْنَتيْ  ع 

  َيْوًما عشر اْثَنَتيْ  غير سنة عشَرة

 بعد می گوید:

 «ِسِنين خمس اْلِفْتَنة تَوَكانَ 

 ه است.ساله علی دوران فتنه بود 5دوران 

 المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد: المؤلف، (الصغير التاريخ باسم خطأ مطبوع) األوسط التاريخ

 دار مكتبة,  الوعي دار: الناشر، زايد إبراهيم محمود: المحقق، (هـ252: المتوفى) هللا عبد أبو البخاري،

 012، ح 90، ص 1؛ ج1911 – 1091 األولى،: الطبعة، القاهرة حلب - لتراثا



که توجه دارند و یا توجه ندارند یا این ،زنندگدار به آب میگاهًا بی ،های ماسرها و حوزویبعضی از عمامه به 

ح بحث خالفت که می آیند می گویند طر کنندیا اصالً فکر نمی ،دانند یا مطالعه ندارندعاقبت امر را نمی

 امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( اختالف انگیز است!!

نه نجس  و دانیمدانیم و نه واجب القتل میها را کافر میما نه آن ،سنت برادر دینی هستیمما با آقایان اهل بله،

ها دختر آن به ،خوریمها را میذبیحه آن ؛دانیمها را تحت شرائطی اشکال نمیازدواج با آن . حتیدانیممی

 ست.تمام این مسائل ه ؛گیریمها دختر میدهیم و از آنمی

حق را بگوییم ولی در عمل هم بحث  ،که بگوییم خالفت حضرت علی تاریخی بود و گذشتما بیاییم به جای این

 .یمبعد با همدیگر مثل دو تا برادر با هم زندگی کن ،ها تمام بکنیمحجت را برای این ،مان را بکنیمعلمی

هایش تا از بچه 0 ؛پدر سنی است و مادر شیعه است ،تا بچه دارد 2 مثال شناسممیخیلی از افراد را  من االن

 کنند و زن و شوهر هیچ اختالفی ندارندزندگی میبا هم به خوبی  ،هایش سنی هستندتا از بچه 0 ،شیعه هستند

 برادر و خواهرها با همدیگر اختالفی ندارند. و

های ها حرفهمه این ؛چون بحث تاریخی است اختالف انگیز است ،معتقد به خالفت علی باشیماگر  که مااین

 ربط است. اساس و بیبی

  :این است« ابو حنیفه»گوید فتوای میکه است « ابن حزم اندلسی»بحث دیگر سخن آقای 

َج  من» ه   َتَزو  ْخَته َواْبَنَته   َوَلَدْته   التي أ م    «َوأ 

 .با دخترش، با خواهرش ازدواج بکندیا  ،با مادرش که او را به دنیا آورده ازدواج بکند یکس اگر

 «منه ِبَقَراَبِتِهن   َعالًِما»

 .داند مادر و دخترش استمی



ن   وَ  عليه ِبَتْحِريِمِهن   َعالًِما» ن   َوِطَئه  ل ه    « ك 

 کند میها نزدیکی با این لیحرام است و هااینازدواج با داند می

ن   َواِجب   َواْلَمْهر   ِبهِ  حق ال َفاْلَوَلد  »  «َله 

 .اش هم واجب است باید بدهدهستند مهریه پدرهای آید بچهکه به دنیا می یهایبچه

 دار: النشر دار ،152: الوفاة محمد أبو الظاهري حزم بن سعيد بن أحمد بن علي: المؤلف اسم ؛المحلى

 250 ، ص11ج ،العربي التراث إحياء لجنة: حقيقت ، بيروت - الجديدة اآلفاق

آیا این آقایان حاضر هستند این را به  ؟!از کجا سر در آورد ؟خواستیم چه شدبابا چه میچه شد؟ به قول آن 

 گوید:فتوا بدهند و عمل بکنند؟ یا می را کندنقل می« ابن حزم اندلسی»که « ابو حنیفه»عنوان فتوای 

 «ذلك من وأعجب»

 !ترن عجیباز ای

 ،عاشق همسر یک آدم ضعیفی بشود ،باشد که اگر یک آدم فاسد و قلدرییندانند بر اها مباح می«حنفی»

 ؛زند تا زنش را طالق بدهددارد به قدری او را میشالق را بر می

 «مكرها»

  :گذشت وقتی که از مدت عده زن 

َجه   َأنْ  على اْلَفاِسق   َأْكَرَهَها» َضا َتْنِطَق  حتى َياِط ِبالسِّ  َتَتَزو  ْكَرَهةً  ِبالرِّ مْ  ذلك َفَكانَ  م  ًبا ِنَكاًحا ِعْنَده   َوَزَواًجا َطيِّ

َباَرًكا ب   َحالاَلً  َوَوْطًئا م  َتَقر   «َتَعاَلى الل هِ  إَلى ِبهِ  ي 



 دار: النشر دار ،152: الوفاة محمد أبو الظاهري حزم بن سعيد بن أحمد بن علي: المؤلف اسم ؛المحلى

 099 ، ص11ج ،العربي التراث إحياء لجنة: تحقيق ، بيروت - الجديدة آلفاقا

به قدری شالق  ،نه :گویدمی؛خواهم من شوهرم را می ،خواهم با تو ازدواج کنممن نمی :گویداین خانم می

 !!که با او ازدواج کندزند تا اینمی

یعنی دیگر امنیتی  شود؟ چه می ،ها منتشر بشودهمین در میان جوان ،اگر همین را در میان مردم منتشر بکنید

 د؟ نکنناموس مردم احساس امنیت می !؟مانددر میان جامعه می

 :گویدهم می« ذهبی»

 «البحر ذو الفنون والمعارف ابن حزم اإلمام األوحد» 

 .دریای از علم استو  !امام یگانه بوده ابن حزم

: النشر دار هللا، عبد أبو الذهبي قايماز بن عثمان بن حمدأ بن محمد :المؤلف اسم النبالء، أعالم سير

؛ العرقسوسي نعيم محمد,  األرناؤوط شعيب: تحقيق التاسعة،: الطبعة ،1110 - بيروت - الرسالة مؤسسة

 191، ص 19ج 

که چه  یدجا را ببیناین شما الم هللا علیه( باعث اختالف است!؟سبحث اعتقاد به والیت امیرالمؤمنین )آیا واقعًا 

 :نقل می کنند

 «بها ليزني امرأة استأجر رجل»

 .کند با او زنا کندمردی زنی را اجاره می

 :ولی اگر زنی را و... خالف نظر عمر است ،گویند این حرام استمی را مطرح بکند،« عقد موقت» اگر کسی



 «حنيفة أبي قول في عليهما حد فال بها فزنى بها ليزني امرأة استأجررجل »

، 9 ج، بيروت – المعرفة دار:  النشر دار ،190: الوفاة السرخسي الدين شمس: المؤلف اسم ؛مبسوطال

 59 ص

 یا باز هم نقل کرده اند که:

ِذي قال أو لَِيَطأََها أو بها لَِيْزِنيَ  اْمَرَأةً  اْسَتأَْجرَ » َراِهمَ  هذه خ   «أِلََطأَكِ  الد 

 خواهم با تو نزدیکی کنم یا از من اطاعت کن یگوید این هزار تومان را بگیر من ممثالً می

َحد   لم َفَفَعَلْت »  « ي 

 حد ندارد!اگر این کار را کرد، 

 من وجماعة نظام الشيخ: المؤلف اسم النعمان؛ حنيفة أبي األعظم اإلمام مذهب في الهندية الفتاوى

 119، ص2م، ج1991 - هـ1111 - الفكر دار: النشر دار ،9999: الوفاة الهند علماء

 گوید:می المؤمنیندر مورد امیرپیغمبر چه شد؟ وقتی 

 «بَاِبهِ  من َفْلَيأِْتهِ  اْلِعْلمَ  َأَرادَ  َفَمنْ  بَاب َها َوَعِلي   اْلِعْلمِ  َمِديَنة   أنا»

:  النشر دار ،023: الوفاة الطبراني القاسم أبو أيوب بن أحمد بن سليمان: المؤلف الكبير؛ اسم المعجم

، 11السلفي، ج عبدالمجيد بن حمدي:  تحقيق الثانية،: الطبعة ، 1990 - 1131 - الموصل - اءالزهر مكتبة

 11321، 25ص 



ها مسائل احساسی و این آورید.در میفتاوا سر از این  ،اگر این را رها کردیداشاره به همین مسائل دارد که 

مند بفهمند که جدا شدن از علی یعنی چه؟ بفه تا ها منتشر کنیمها را در میان این جوانباید ما این ،عاطفی است

 المؤمنین یعنی چه؟که عدم اعتقاد به خالفت امیر

گوید که او میدر ادامه  .از اجنه بودند« بلقیس»یکی از دو پدر مادر  :پیغمبر اکرم فرمود :گویدمی« ابو هریره»

 .یکی پس از دیگری ازدواج کرده بود هابا چهار تا از جن

آقای  ،سوادنه یک آدم عادی منبری بی ،است اهل سنت از فقهای« ابن سمعون بغدادی»است  جالب این

 گوید:ما است می« جواهر»است که در حد آقایان های فقهی از کتابکه « تحفة المعجم»در « شروانی»

 «مثال كلب أو حمار صورة في تطور وإن»

 سگی در بیاید یا اگر جنی به صورت االغی و 

 «ذلك من نعما وال»

 .اشکالی ندارد با او ازدواج بکند

ی به صورت سگ ایک اجنه . یاشودکند و همبستر میی به صورت االغ در آمده با او ازدواج میایعنی یک اجنه

 .کنددر آمده با او ازدواج می

 «حقيقته عن يخرج لم بالتطور ألنه»

 .هیچ اشکالی نداردو ه این جن از آن حقیقت خودش بیرون آمده به صورت سگ در آمد

 «مثال كلبة صورة في تطورت وإن وطؤها له جاز جنية تزوج لو»



 ،9999: الوفاة الشرواني الحميد عبد: المؤلف اسم ؛المنهاج بشرح المحتاج تحفة على الشرواني حواشي

 101 ص ،1 ج ،بيروت – الفكر دار: النشر دار

گوید کند مینقل می« سرخسی» ؛ یا مثالً یم دیروز جمع کنماست که من توانست یهایها یک بخشی از نمونهاین

همه با هم  ،وردیک بز بخو هر کس از شیر یک گاو، یک گوسفند،  :گفته« محمد ابن اسماعیل بخاری»آقای 

 شوند.ی میبرادر و خواهر رضاع

مردم کره زمین با هم برادر و  اگر ما بخواهیم به این عمل کنیم باید بگوییم اکثر خر بیار باقال بار کن!! :گویندمی

 ی هستند.عخواهر رضا

هر روز از شیر گاو و  ی روستاهابچه ،مخصوصًا در روستاها، مثالً طرف یک گاو و دو سه تا گوسفند دارد

مردم از این شیر  ،فروشددر مغازه محله می .ی شدند؛ پس همه خواهر و برادر رضاعخورندگوسفندها می

چه كار با این فتوا شوند. ی میشان خواهر و برادر رضاعهمه ،خوردهر این گاو هر کس از شی ،خورندمی

 خواهند بكنند؟می

ها یك مقداری عبارتش، عبارت بی ادبانه است؛ ولی چه كار باید كرد. ما باید این ،خواهممن از عزیزان عذر می

 .ها اطالعاتی داشته باشندرا بگوییم تا بعضی از جوان

د یك توانگویند میاصحاب ما میشهوت بر او غلبه كرده، بعضی از  ،ك زنی باشد، شوهر نداردگوید اگر یمی

 ؛چیزی شبیه به آلت از كدو و یا از هویچ درست بكند

 «المرأة فتستدخله الذكر صورة على»



 نزار مكتبة :النشر دار ،151: الوفاة هللا عبد أبو الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد: المؤلف اسم الفوائد؛ بدائع

 عبد عادل - عطا العزيز عبد هشام: تحقيق األولى،: الطبعة ،1992 - 1112 - المكرمة مكة - الباز مصطفى

 935 ، ص1الج، ج أحمد أشرف - العدوي الحميد

 هم چاپ كرده است. « مكه مكرمه»را کتاب با آن رفع شهوت بكند. این 

تواند یك چیزی مثل آلت طوری كه مرد میگوید همانیماز فقهای بزرگان شان است « مرداوی مقدسی حنفي»

 كند و رفع شهوت كند!! تواند مثل آلت مرد یك چیزی درستزن درست كند و رفع شهوت كند، زن هم می

ها این خوانیم!ها را داریم میامثال اینو  «مه كذابلیمس»دین  ،یا نه ،خوانیمدانیم اسالم را داریم میما نمی

 بیت )علیهم السالم( است. دن از اهلنتیجه درو ش

ما  و بینندافتد و آقایان فقط ما را میمان به چشم آقایان نمیچون چشمخواستم این را نیاورم ولی من می

 دهد.یك مقداری حجب و حیا اجازه می ،بینیمآقایان را نمی

شد  ود دویست تا از این فتاوای شنیعهها را جمع كردم شاید حدالبته ما از این بدترش را هم داریم، من كه این

 شان آوردند.كه علمای بزرگ

دارند كه اصال  یها خیلی خیلی محترمانه بود؛ ولی بعضی از چیزهایهایشان را برایتان گفتم، اینمن محترمانه

از ها نتیجه دور افتادن ! اینمطرح كند در بیرونچه برسد  تواند مطرح كند،اش نمیانسان جلوی زن و بچه

 بیت است.اهل

 :بیت من جدا شودپیغمبر اكرم فرمود: اگر كسی از اهل

 

 



 «إبليس حزب فصاروا»

المستدرك على الصحيحين، اسم المؤلف: محمد بن عبدهللا أبو عبدهللا الحاكم النيسابوري، دار النشر: دار 

، ص 0لقادر عطا؛ ج م، الطبعة: األولى، تحقيق: مصطفى عبد ا1993 -هـ 1111 -بيروت  -الكتب العلمية 
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ها بود، من امروز هرچه انرژی از از این بحث یهایها نمونهعزیزان این لیس بودن كه دیگر شاخ و دم ندارد؛اب

جا ما این بحث را همینولی  تا این اندازه بس است. مطالب دیگری هم است، م، به گمانمداشتم مصرف كرد

 رمایشی دارند من در خدمت عزیزان هستم.. اگر دوستان سوال و  فبندیممی

ند، که فرمود: من و علی دیروز هم بزرگوارانی از من سوال كرداین را  «االّمة هذه أبوا علىّ  و أنا» :عبارت در مورد

 خواهد بگوید مردم همه دختران و پسران ما هستند. ما در روایت داریم:نمیپدران این امت هستیم؛ 

 «االب ثالثة»

 پدر داریم ما سه تا

 « اب ولدك»

 پدری كه تو را به دنیا آورده است.

 « اب زوجك»

 پدری كه به تو دختر داده است.

 « اب علمك»

 پدری كه به تو آموزش داده است.



 این است كه ما حق پدری به گردن شما داریم. «هذه االمة أنا وعلی ابوا»جا مراد این

 پرسش:

 نه؟ آیا این روایت معتبر است یا نبیاء وارد شده است،کشف عورت برخی اروایت  کتب خودمان در

 پاسخ:

كتاب روایی ما از اول تا آخر صحیح است. حتی كتب اربعه ما روایات ضعیف دارد و  هیچ ما معتقد نیستیم

 روایات صحیح دارد.

م صحیح كنیم هركداهركدام صحیح بود، قبول می ،سنجیممعیارهای رجال میبا ها را ما هركدام از روایت

 .نمی کنیمقبول  ،نبودند

سند بیاور. ما فتاوای شما را ما آقا شما برای ما باید بگوئیم كنند می نقلاز کتابهای ما دارند اگر مطلبی ها آن

 آوریم.میشما كه معتقد هستید از اول تا آخر صحیح است « صحیح بخاری»آییم از كتاب آوریم، ما میمی

ین را بیاوریم، اگر ما آوردیم و همچا بیاوریم كه علمای شما گفتند ضعیف است آن رویم یك روایت ضعیفی رنمی

 چیزی گفتیم شما حق دارید.

بررسی سندی كن، آیا این سند صحیح است یا سند صحیح  ،آوردیدروایتی « علل الشرائع»آقا شما از كتاب 

 نظر علمای خودمان را ببینیم.  .اندرباره آن چه گفتهنیست؟ اگر سند صحیح است ما ببینیم علمای ما د

امكانات دست شما بوده، احادیث را نوشتید بررسی كردید، روایات صحیح را  ،ها دست شما بودهولی حكومت

اند، نه بحث یك روایت داده آوریم؛ یعنی فتواجدا كردید، ضعیف را جدا كردید، ما فتاوای فقهای شما را داریم می

 ضعیف!! باشد که ببینیم صحیح است یا



شیعه كتابی از اول تا آخر صحیح نیست.  های ما هم باشد، عرض كردم ما معتقدیم هیچفرضا روایت دركتاب

 باید بررسی بشود. ،به این معتقد نیست كه كتاب حدیثی از اول تا آخر صحیح است. هرچه ما روایت داریم

شیخ »كتابخانه ، را آتش زدند« شیخ مفید»های شیعه را آتش زدند، كتابخانه كتاب ،چون شیعه در اقلیت بوده

 را آتش زدند، خیلی از احادیث ما دستخوش آتش شد و به خاكستر مبدل شد.« طوسي

مثال ها را آقایان جمع كردند و هیچ كس هم نیامده بگوید ولی شماها همه امكانات در اختیارتان بوده و این

 ها صحیح است!ل تا آخر تمامی اینواز ا ،بگوید من هر روایتی كه آوردم« عالمه مجلسی»

طور ایناست،  یعنی خیلی عبارت وقیح ؛ندیدیمکه گفتید، در منابع شیعه را  «ملك الموت»ما قضیه حتی 

كه علیه شیعه هم  یهایحتی در كتاب .عبارتی كه بیاید عصمت پیغمبر را زیر سوال ببرد ما تا به حال ندیدیم

 ها نیاوردند.ین عبارتی را ایناست همچ« قفاری»تاب ترین آن همین كاند كه مهمنوشته

 «والسالم علیكم ورحمة هللا و بركاته»


