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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
 خالصه مباحث گذشته:

  محو خدا محوري: 
  خدا محوري يعني سقيفه در جنگ با غدير اولين چيزي را كه نابود كرد، خدا محوري در زندگي مردم بود با تفاسيري كه گفته شد. 

  
  هوسراني و آزادي نامشروع:

بايد  ،برو هركجا ديدي خدا جلوي تو ايستاده ،خواهم آزاد باشم به شرط رضايت خدا. يعني اين كه شما راه خود را بگير ببينيد من مي
 شما نميزندگي بايد تقيّد به خدا داشت. آزاد مطلق! در دين خود به هيچ شكلي نداريم. يعني آزادي شما مشروط است.  بايستي! همه

آمد و گفت انجام نده، انجام ندهيم. نه اين  حاال اگر كسي جلوي ما در .ما انجام دهيم ،تواني ابتدا بگويي فعالً كه همه چيز عيب ندارد
راه  ،غلط است. اصالً اين دين ما نيست. دين ما اين است كه اول بپرسي بگويي خدايا من آزاد هستم در انجام اين كار؟ اگر گفت آزادي

 بيفتي. 

 جرقه مي  بشر هوسراني و آزادي را خيلي دوست دارد. شيطان هم ماشاءاهللا همان پشت ايستاده، زرق و برق دنيا هم كه مدام در مغز آدم
كند و به قول ساده دل آدم مي خواهد ديگر! هوس يعني دلم مي خواهد. خب دل ما خيلي چيزها را  زند، هوس هم كه از داخل گل مي

بيند جلوي او يك خداي عظيم ايستاده، خدايي كه   آورد، مي آيد مي سه طرف: شيطان، ظاهر دنيا و نفس اماره هجوم مي  مي خواهد. از
گيرد.   فردا دوباره يقه تو را مي ،شود او را نابود كرد، نه مي شود از دست او فرار كرد. فرار هم بكني  توان كرد. نه مي  او را هيچ كاري نمي
 آيد دنبال اين مي فهمد و متوجه مي شود با كسي طرف است كه مقابله كردن با او خيلي سخت است. پس مي بشر اين موارد را مي

گويد: ما جهنم را خريديم. يا خدا مهربان تر از آن  گردد كه راهي پيدا كند كه بتواند اين غلط را بكند بي آن كه كسي مانع او گردد. مي
خواهم االن  من مي .گيرد بايد پاك باشد و ... خدا هم آن قدر مهربان است كه االن گوش كسي را نمياست كه ما را عذاب كند يا دلت 

دهند. همين جا هست كه  درصد مردم اين كار را انجام مي ٨٠گويد!  فهمد چه مي روم. حاال نمي فردا هم جهنم آن را مي ،كيف كنم
  اين درد هستند. ها مبتالي به  روند. انسان كنند و پايين مي سقوط مي

سقيفه آمد چكار كرد؟ سقيفه آمد اصالً براي هوسراني مردم، براي باز گذاشتن راه كيف مردم و آزادي مردم در آن چه كه دل آن ها مي 
هوس خود اين حس مواظبت را از جان مردم بگيرد كه نه تنها بتوانند    به روشيراه را باز كند و خدا را از سر راه بردارد،    به روشيخواهد،  

كند، بگويد اين حديث   را انجام دهند كه با مجوز خودشان اين كار را انجام دهند، يعني براي آن مجوز هم صادر كنند. اگر يك غلطي مي
ما طوري برنامه را ضدّ آن را گفته اند. ا صلي اهللا عليه و آله گفته اين كار را بكنيد. حاال دقيقاً پيغمبر صلي اهللا عليه و آله ابوهريره است كه پيغمبر

فوراً تلفن مي زنند به عبداهللا عمري، عايشه اي، ابوهريره اي، آقا كجا  ،چيده، طوري آماده سازي كرده به محض اينكه الزم مي شود
خيلي ضروري است حديث الزم شده، مطلب هم خيلي اساسي و واجب است براي كل اجتماع هم منفعت دارد. فقط شما  .تشريف داريد

دقيقه هم بيشتر  ٥دقيقه جعل كن تا چندين ميليارد بگذاريم در جيب تو، اين حديث را صادر كن و برو.  ٥ياور اين حديث را تشريف ب
گويند:   مي  ،خورد. هر كسي هم بگويد  هم آب هم از آب تكان نمي  ،شود  دقيقه هم جيب شما پر مي  ٥كشد! معامله از اين بهتر؟ در    نمي

ماه بيشتر نديده كه اين همه حديث، بيش از صد هزار حديث   ٢را    صلي اهللا عليه و آله  گفته اند. اين فرد پيغمبره و آله  صلي اهللا علياصحاب پيغمبر  
اما  .رسد تا نمي ٥٠٠به  ،بودند صلي اهللا عليه و آله نقل كرده است. حديث افرادي مثل سلمان كه از اول با پيغمبر صلي اهللا عليه و آله از پيغمبر
ابزار هوسراني مردم هم آماده است. خب كند.  همين طور تند تند دارد حديث صادر مي ،را ديده صلي اهللا عليه و آله ماه پيغمبر ٢اين كه 

  يعني سقيفه در اين باب دو كار كرد. 
به اجرا درآورد. اين اصل مطلب؛   خالفت و مردمي كه به آن راضي شدند، بزرگترين هوسراني و آزادي را  سقيفه با اجراي هوس خود درباره

. بگويد ،شود يعني هوسراني فقط اين نيست كه يك نفر يك ليوان شراب بخورد. فقط اين نيست كه كسي وقتي كه دروغ الزمش مي
 خواهد، دلشان نمي  را هوسشان نمي  صلي اهللا عليه و آلهو خدا و پيغمبر    عليه السالم  اصل هوسراني اين بود كه مردم اول كار ديدند غدير و علي
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آيد. به همين راحتي اين حرف به اين بزرگي خدا را كه گفته است اين نماينده من باشد، انداختند آن طرف و يك  خواهد، بدشان مي
. گويد خورد، دروغ را مثل آب خوردن مي شراب را مثل آب خوردن مي ،نفر ديگر را به جاي او گذاشتند. كسي كه اين جا هوسراني كند

ايستد، ديگر سر يك زنا  ديگر سر يك شراب خوردن نمي ،از هزار تا آدم كشي بدتر است. كسي كه شصت نفر را كشته استكار اين 
شود، كسي كه بزرگترين مورد هوسراني را به اتمّ وجه انجام داد و سنگ تمام گذاشته، چه كسي؟ غاصبين خالفت؟ نه وَاهللا،  معطل نمي

دَّ  «
َ
ة  علیه وآله   الله  صلی الّناس َبعَد َرسول اللهارت

َ
الث
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ّ
نباشد. يعني به   عليه السالم  همه شريك اند. همه هوسشان همين بود كه علي  »ِاال

  همين جاست.  ،اهللا منفي به كسي بايد گفت نظر من اگر بارك
بگويند  ،بعد به همين راحتي طناب بيندازند دور گردنش  ،بيعت كنند  با شخصي  قبلهزار آدم دو ماه    ١٢٠آورد كه    آدم هنوز شاخ در مي

 شود؟ راست مي شود! چطوري بايد ثابت كنم كه مي گويند مگر مي ام، مي ها شنيده بيعت كن. اين تعجب ندارد؟! من بارها از جوان
كيد را به اين أ هوسران باشد كه براي اجراي هوسش حاضر باشد بزرگترين دستور خدا با اين همه تگويد، تعجب دارد! چه قدر بشر بايد 

روي هوس  هوس .راحتي رها كند و هوسش را اجرا كند! چه كسي؟ همان چند نفر؟ نه تمام آن جمعيت دست به دست هم دادند
دند. به همين راحتي! در واقع پايين نكشيدند، اصالً نگذاشتند همگي حمله كردند غدير را پايين كشي .ها جمع شد هوس همه .گذاشتند

گفتند ما باشيم.  گفتند ما بايد خليفه باشيم، مهاجر مي كه باال برود. اين قدر هنر داشتند كه وقتي در سقيفه جمع شده بودند، انصار مي
 صحبتي بوده است. يعني همگي دست به يكي كرده عليه السالم كجاست؟ اصالً انگار نه انگار كه راجع به اميرالمؤمنين عليه السالمپس علي 

اين قدر جرأت ندارد، جلوي   ،خواهد شراب بخورد اند و آن هوس ته دلشان را ظاهر كردند و خوب هم اجرايي كردند! واهللا يك نفر مي
كند كسي نفهمد. اما اينها بزرگترين  كند، سعي ميخواهد زنا  خورد. يك نفر مي شود و مي رود يك جا قايم مي مي .خورد مردم نمي

اينها سوز دارد، فهميدن دارد، درك الزم دارد   كنند. همه  ي چشم همه انجام دادند و تا امروز هم به آن افتخار ميامر خدا را علني و جلو
  كه اينها بزرگترين هوسراني تاريخ را به اجرا درآوردند. حاال درست شد. 

به دو چيز بزرگ دست پيدا كردند. يك اين كه باب  ،اش! وقتي افرادي در اين حد هوسشان را به اجرا در آوردندرويم سر نتيجه  مي
 سازند، اينها وقتي صحبت مي شويد كه با تيپ متدينين نمي بعضي وقتها شما وارد يك جمعي مي .مردم هوس بازي باز شد. يعني همه

اين فضا اصالً براي من قابل تحمل نيست.  .گويد من بلند بشوم بروم كنند كه آن شخص متدين مي حبت ميكنند، يك جوري با هم ص
من اسم نماز را  فهمم كه به خاطر قيافه من مي .آورند ا اگر اسم نماز را هم بياورند، الكي ميهبراي آنها هم قابل تحمل نيست. چون آن

دانستند  چون همه مي .خوانند دانستند كه الكي نماز مي همه مي .خواند نماز مي ي اهللا عليه و آله و سلمصلآورند. اجتماع بعد از پيغمبر  مي
دانستند كه خودشان را  مي ،كردند كارها را مي كه بزرگتر از نماز را زير پا گذاشتند. مگر با خدا شوخي داريم؟ يعني آنهايي هم كه اين

 لي در مكه ميكگوييم كه عجب نماز خوش دانستند! بعد ما مي كنند. خودشان مي دانستند كه با خدا شوخي مي كنند. مي مسخره مي
خوانند! حاال اين كه جلوي چشممان است و ديگر همه چيز گندش در آمده  خوانند! عجب نماز جماعت يك دستي در كنار كعبه مي

كنار منبر ، صلي اهللا عليه و آله و سلمقبر پيغمبر  كنارن كه آن روز بوديم. تازه آن روز كه گوييم، واي به حال اي است را به اين بزرگي مي
 ايستد و مردم بدو بدو ميآيد در محراب ميخوانند. اول صبح در تاريكي عمر بن خطاب مينماز جماعت مي صلي اهللا عليه و آله و سلمپيغمبر 

دانستند با  كنند. همه ته قلبشان مي دانستند كه خدا را مسخره مي خودم ته قلبشان همه ميخوانند. به جان  از همه جا نماز مي ،آيند
توانستيم اين غلطها  نمي ،زدند كه خدايا داريم مسخره ات مي كنيم! اگر اين نماز نبود خدا شوخي مي كنند. همه به خدا چشمك مي

اش خيلي در سايه  .ظاهري درست كرديم براي اين كه بگوييم ما مسلمانيمرا با خيال راحت انجام دهيم. اين نماز يك پوسته است، 
كنيم، غارت  رويم شام را فتح مي كنيم. مي كنيم، غارت مي رويم ايران را فتح مي مي .آيد ها گيرمان ميخيلي چيز .خوريم ها ميچيز
 بينيد. معاويه حركت مي آن نمازي است كه شما مي اش در سايه همهاينها  كنيم. رويم عراق را فتح مي كنيم، به اسم اسالم! مي مي

شود؟  بازي خرج اهل شام نكرديم، حيف است اين يكي هم خرجش كنيم. به عمروعاص گفت: به نظر تو مي گويد ما مقدسكند، مي
! روز جمعه دو روز ديگر است، امروز عليه السالم خواهيم حركت كنيم براي جنگ با علي . گفت: چطوري؟ گفت ما ميشود گفت: بله مي

هم كه چهارشنبه   االنخواهيم يك قدم ديگر جلو برويم، بگوييم مردم حيف است كه نماز جمعه از دستمان برود،    چهارشنبه است. ما مي
كنيم.  خوانيم و حركت مي را مي روز چهارشنبه نماز جمعه ،رويم. عيبي ندارد براي اين كه اين ثواب را از دست ندهيم است داريم مي

ظاهري و كلك  بيايند. اگر اين پوسته عليه السالم توانست به جنگ علي اهللا. اگر اينها نبود كه نميمردم كلي كيف كردند، گفتند: بارك 
  بايستد! عليه السالم توانست مقابل علي بن ابيطالب ظاهري نبود كه نمي
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  ! يعني ما بايد اين قدر خام باشيم
  خواند، نماز نيست! مي صلي اهللا عليه و آلهاين قدر نفهميم كه آن نمازي كه سقيفه در مسجد پيغمبر 

  را بزن!  عليه السالم گردن علي ،شمشير را در بياور ،وقتي سالم نماز را گفتم كدر آن نماز ابوبكر به خالد گفته است
  اين نماز است؟! 

  اين نماز پوسته نيست؟ 
  اين نماز سايه نيست؟ 
  اين نماز تابلو نيست؟ 

  اين نماز كلك نيست؟ 
را وسط مسجد، جلوي مردم بزن! شما به اين  عليه السالم گردن علي ،دهم امام جماعتش به خالد گفته است وقتي من سالم نماز را مي

اين كه اين مطلب   خيلي واردش نشوم. نتيجه  .اين بگوييم نماز! حاال اينها مثال است  ام كه چرا بايد بهگوييد؟ من اصالً مانده    نماز چه مي
  بزرگ با خودش آورد:  و اين هوسراني دو نتيجه

شود. ب) افرادي كه بر  هاي ديگر بسيار سهل مي رين هوسراني را بر سر خالفت انجام دادند، هوسرانيتالف) وقتي مردم و غاصبين بزرگ
  كنند. هوسراني هاي مردم باز مي آيند، راه را براي بقيه ي بر سر كار مياساس هوسران

  
نرويد  ،فحشا نشود خواهم بگويم اشاعه ها ميرسيم. اگر حوصله كرديد، بعضي وقت كمي دقت كنيد. كم كم به زمان امثال هارون مي

كردند مثل همين چيزي رون در كوچه و بازار زن و مرد به هم بند ميبخوانيد، اما براي فرهيختگان عيبي ندارد، برويد بخوانيد. در زمان ها
اسالمي زن و مرد در خيابان به همين  كه اروپا هست، ان شاءاهللا در ايران نيست، ان شاءاهللا! در زمان هارون به همين راحتي در جامعه

زمين   مسلمين بر نصف كره  ه در آن قصر نشسته است، خليفهدادند. چرا؟ خليفه ك  ها پيغام ارتباط مي  راحتي به همديگر به قول امروزي
من ببينم و حرف  ،آنجا باشد برهنهگويد از اين طرف بايد يك داالن باشد، يك زن  كند، مي وقتي دارد با مقامات عالي مذاكره مي .است

هاي ديگرم هيچ، بازي گويد هوس  گويم. خليفه مي ميگويم. شما را به خدا كمي فكر كنيد كه چه دارم  بزنم. اينها را از روي سند مي
كنم، بايد در  داخلي يا خارجي در قصرم صحبت مي كه دارم با يك مقام عالي رتبه االنمحارمم هر غلطي خواستم كردم هيچ،  با همه

قت از اين آدم شما چه انتظاري داريد؟ كه باشد، من گاهي به او نگاه كنم و حرف بزنم. يعني هوس تا اين حد! آن و  برهنه ايداالني، زن  
توانستند هاي مردم را بگيرد؟! چنان براي ايشان مجوز هوس صادر كند كه خودشان هم باورشان نشود كه تا اين اندازه ميجلوي هوس 

ها هم آخرش به  ودند؟ اينها چه بكنيد قوم لوط و اينبازي جلو بروند و تا اين اندازه در هوسراني پيش بروند! شما فكر ميدر هوس 
جا شدند اما اين  اي را داشت كه قاطي آنها نميبينيد، حضرت لوط يك عده  همان جا رساندند. باز كثافت كاري را در قوم لوط كه مي

چون خود او كاره است. آن باال نشسته است و همه عالم و آدم هم مي دانند كه خليفه اين كاره است. مي دانند كه  خليفه خودش اين
را يحيي بن اكثم  ديگر نمي تواند شخصي را بازخواست كند. آن وقت چهار تا مفتي مي گذارد و عالم درست مي كند!    ،هر كاري مي كند

اهللا  هدرست مي كند كه به خدا قسم عرق به پيشاني مي آيد. مي داني يحيي بن اكثم كيست؟ كسي كه نعوذ باهللا (به عنوان مثال) آي
 ،اين طرف و آن طرف مي رفت  »لی ظهرهان َع بیَ الصَ   ُب رکِ ان یَ کَ «قاضي اكبر مملكتشان است. يعني ديگر از او باالتر نيست.  العظمي و  

هميشه چند تا كودك همراه خود مي برد. اين را تاريخ نوشته و مخفي نبوده است. واويال ... اگر بنا باشد كه عالم بزرگ شهر و مملكت 
ره سقيفه است، از دست اين چه فتوايي براي هوسراني مردم نبايد صادر شود؟! خودش جلو چشم مردم اين همچين شخصي باشد كه ثم

غلط كثيف را انجام مي دهد. طوري بوده است كه خودشان در كتاب هاي خودشان اين را نوشته اند كه يحيي بن اكثم چه كارهايي را 
و فتاواي امثال ابوحنيفه از علماي بزرگي كه آنها ابوحنيفه م داريد؟ در كتاب هاي انجام مي داده است. حاال شما چه انتظاري از اين آد

ا وجود دارد. من واقعاً از اين جلسه يك مقدار شرم دادم، شايد شيوع هخنده دار و عجيبي در آن بسياردر آن زمان داشتند كه فتواهاي 
مجبورم اين را بگويم كه بدانيد عاقبت اين كه آدم در اصل مطلب هوس را اجرا خدا راضي نباشد. ولي  اين كلمات و اين داستان ها را

  آورد.  كند، از كجا سر در مي
خالصه اين كه مثال خليفه مي نوشت موردي پيدا شده كه محرم است و فالن است. آقاي مفتي اين را يك طوري برايم حلش كن. فتوا 

اي كاش همان موقع مي شد، االن هم در كتاب هايشان موجود  عيبي ندارد! ،ازدواج كني مي داد كه به اين داليل اگر شما با اين محرم
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است! يعني فتواي آقا بعد از هزار و دويست سال هم هنوز در كتاب هايشان موجود و شرم آور است. چون خليفه هوس كرده است كه با 
اين آقا هم نشسته به اسم اسالم كار  .گردنت را مي زنم ،درست نكنيفالن مورد ارتباط داشته باشد و به قاضي هم گفته است اگر اين را 

براي آب جو يا فقاع كه مست مي كند،  ،را درست و فتوا صادر كرده تا انجام شود. آن قدر علماي بزرگي كه زمان هارون و امثال او بودند
اما مي خواست بگويد علنًا من نمي خورم و يك  براي اين كه خليفه مي خواست آب جو بخورد. شراب هم مي خورد .فكرهايي كردند

مجوز هم داشته باشد، آبجو يا همان  .چيزي درست كنيد كه مجوز هم داشته باشد و هم ما بخوريم و هم مردم بخورند، مست هم بشوند
اين كار را بكنند، دنبال كسي چه احاديثي كه نداشتند! مردم هم براي اين كه  عليهم السالمائمه  فقاع را حالل كردند. بر سر اين مطلب

بودند كه باال نشسته بود و از دست هوسرانان گذاشته شده بود و بلد بود چطور هوسراني مردم را حل كند. نتيجتا افرادي كه بر اساس 
كه پايه گذارش نتيجه دوم اين هوسراني بود  هوسراني سر كار بيايند، خوب بلدند چطور راه هاي هوسراني را براي مردم باز كنند. اين

  سقيفه شد و آن روزي كه پايه سقيفه را گذاشتند. 
  سالم اهللا عليها در مورد اين مطلب اينجا مي نويسم: چه زماني است؟ زماني كه حضرت زهرا  سالم اهللا عليهااين قسمت را از كالم حضرت زهرا 

خانم هاي مهاجر و انصار  .ند تا دو روز ديگر هم نيستدر حال احتضار هستند و مردم تازه متوجه شدند كه عيادت خوب است و مي دان
تو مرا در بستر به چپ و راست كن،  .رسيدند. در زماني كه حضرت فرمود: يا ابالحسن! من تواني ندارم سالم اهللا عليهاخدمت حضرت زهرا 

 « آن موقع براي عيادت آمدند. در همچنين موقعيتي حضرت به زنان فرمود :
َ
ِذی ن

َّ
َحَسِن َو َما ال

ْ
ِبی ال

َ
چرا شما  » ؟علیه السالمِقُموا ِمْن ا

 عليه السالم نه اين كه اينها نگذاشتند علي عليه السالمرا باالي منبر نگذاشتند؟ نفرمودند: ابوبكر يا عُمَر نَِقم مِنْ اَبِي الْحَسَنِ  عليه السالم علي
َحَسِن  باالي منبر برود. همه شما بوديد كه نگذاشتيد.  

ْ
ِبی ال

َ
ِقُموا ِمْن ا

َ
ِذی ن

َّ
كلمه نَقِمُوا اين قدر كلمه ظريف و تيزي   ؟علیه السالمَو َما ال

خودم مي گويم كه چرا  :چه داشت كه نگذاشتند. و بعد فرمود عليه السالم بدشان مي آمد و مگر علي عليه السالم است. يعني از چي علي
ُموا «كجاي كارشان سوزن داشت و چرا مردم نمي گذاشتند اين كار بشود. فرمودند:  .نگذاشتند. مي گويم كه كجاي كار گير داشت

َ
ق

َ
ن

 
َ
َعِتِه، َو ت

ْ
 َوق

َ
کال

َ
ِتِه، َو ن

َ
 َوْطأ

َ
ة  ُمباالِتِه ِبَحْتِفِه، َو ِشدَّ

َ
ة

َّ
ِکیَر َسْیِفِه، َو ِقل

َ
َرُه ِفی ذاِت اللِه ِمْنُه َو اللِه ن كسي بود كه  عليه السالم علي »َنمُّ

گرچه به قيمت جانش باشد. مردم كي همچنين  ،مي ايستاد .محكم مي ايستاد و به هيچ كس تخفيفي نمي داد ،پاي خدا وسط مي آمد
آخر آن و تا پاي جانش مي  چيزي را مي خواستند و كي حوصله همچنين كسي را داشتند؟! هر حركت اضافه اي كسي بخواهد بكند، تا

َرُه ِفی ذاِت اللِه «ايستد و هيچ تخفيفي نمي دهد.  َنمُّ
َ
فشار داد، فرمودند:  نبض مردم را سالم اهللا عليهامي ايستد. حضرت زهرا محكم  »ت

... پشت  دلتان چه بوده و چه نبوده؟باالي منبر برود؟ بگويم در  عليه السالمآمد؟ چرا نگذاشتيد علي  بدتان مي عليه السالم بگويم چرا از علي
پاي حرف خدا مي ايستد و شما را رها نمي كند. تا حرف خدا را  ،بيايد عليه السالم همين بود كه مي دانستيد علي ... گوشتان را بخارانيد

لش بخواهد هر غلطي رهايتان نمي كند. بله مشخص است كه آدم هوسران و كسي كه د  ،تا گوش تك تك شما را نكشد  ،به كرسي ننشاند
را دارد؟ براي همين همه شما جمع شديد تا به هر قيمتي   عليه السالمابيطالب  ي طاقت اين چنين آدمي را دارد؟ كي طاقت علي بن  بكند، كِ 

امر دو دستي با  آورد! اين حرف دل شما بود اما نگفتيد. در ظاهر پدر شما را در مي، باالي منبر برود كه اگر برود عليه السالمنگذاريد علي 
ابوبكر بيعت كرديد. نامردها! مگر ابوبكر تحفه بود كه رفتيد با او بيعت كرديد؟ خودتان مي دانستيد كه با چه كسي بيعت مي كنيد كه 

فتارمان ه مي خواهد باشد. اين كالم حضرت را شاهد و بركت گك  نباشد و هر  عليه السالمحتي به ظاهر دنيايتان هم نمي خورد اما گفتيد علي  
  مي آورم كه فرمودند: 

 ُمباالِتِه بِ «
َ
ة

َّ
ِکیَر َسْیِفِه، َو ِقل

َ
ُموا ِمْنُه َو اللِه ن

َ
ق

َ
َحَسِن(علیه السالم) ن

ْ
ِبی ال

َ
ِقُموا ِمْن ا

َ
ِذی ن

َّ
  َو َما ال

َ
کال

َ
ِتِه، َو ن

َ
 َوْطأ

َ
ة َحْتِفِه، َو ِشدَّ

َرُه ِفی ذاِت اللِه  َنمُّ
َ
َعِتِه، َو ت

ْ
» َوق  

  

   ت:سؤاالادامه بحث پاسخگويي به  
پشت سر ابوبكر نماز  عليه السالممگر اميرالمؤمنين  ؛را بكش عليه السالمدر ماجراي كشتن خالد كه ابوبكر گفته بود اميرالمؤمنين  پرسش:

 خواندند؟ 
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البته اين هم يك مصيبت است. پاسخ اين است كه در آن زمان و در زمان خلفاي غاصب تا  .مصيبت هاي ما كه يكي دو تا نيست پاسخ:
ما دست زور سرش نداريم. اما به محض اين كه  ،ولو اجباري و به زور، مي گفتند چون با ما بيعت نكرده  ،زماني كه كسي بيعت نكرده بود

  چند چيز را حتما از او مي خواستند: ،بيعت مي كرد
كه با معاويه بيعت فرموده بود (به اجبار). عليه السالم ه به هيچ وجه بر خالفش صحبت نكند. به همين دليل كه امام حسين ) اين ك١

اين حرف را زده، بالفاصله معاويه براي حضرت نامه نوشت كه مگر   عليه السالمگزارشگرها يك خبر كوچك به معاويه گفتند كه امام حسين  
  را بر ضد من حرف مي زني؟ پس چ ،با من بيعت نكردي

معنايش اين است كه سر مخالفت دارد و مردم  ،حتما بايد شركت كند. اگر نمي آمد )البته بدون عذر(. اين كه در نماز جماعتشان ٢
جباري مجبور  به دليل آن بيعت ا سالم اهللا عليهكأنّ پرچم مخالفت بلند كرده است. براي همين اميرالمؤمنين  .ببينيد كه نمي خواهد بيايد

اين هم يكي است. اگر قرار است گريه  ،بود كه در نماز آن ها شركت كند. حتما حضرت با خود گفته بود كه همه چيز ما را سوزاندند
  اين هم يكي ولي عمًال اين اتفاق افتاده است.  .خيلي چيزها براي گريه است ،كنيم

  
را در ظاهر هم قبول نكردند. با عثمان  عليه السالم قبول كردند، اما عثمان و اميرالمؤمنيندو خليفه اول يعني ابوبكر و عمر را مردم : سؤال

  دانيد چه اتفاقاتي افتاد؟  هم همه مي عليه السالمجنگ و دعوا شد و اميرالمؤمنين 
قبول كردن هايشان هم زيادي دارد و داليل از اين چه نتيجه اي مي خواهيد بگيريد؟ عرض كنم قبول نكردن هاي مردم شما پاسخ: 
گور  ،يعني از نظر ما چيزي به اسم مردم نداريم، مردم هر كاري كردند، هر غلطي كردند .زيادي دارد كه همه اش درست نيست داليل

اين باز گور باباي مردم. چيزي به عنوان ارزش در دين ما به عنوان مردم وجود ندارد. مردم بگويند  ،باباي مردم و هر غلطي هم نكردند
 هيچ جاي دين ما، اصال دين ما بر .بياورد ،كار را بكنيد، مردم خوششان بيايد، مردم خوششان نيايد. عرض كردم هركس سندي دارد

همان بود كه عرض كردم. اگر اين  ،اساس همين است كه مردم خفه خوان و خدا حرف بزند. مردم از زمان ابوبكر و عمر كه معلوم است
 .ولو به قيمت اين كه هر آشغالي بخواهد بيايد. آن دو هم زرنگ بودند ،بيايد عليه السالماست، پس نگذاريم علي  السالم عليهرا ول كنيم علي 

كاري نكردند كه  ،چنان با حقه بازي ظاهر را حفظ كردند كه اگر بنا بود افرادي هم به خاطر ظاهر و مسائل ظاهري از اينها بدشان بيايد
اگر  :آمد سراغ ابوبكر و فرمود عليه السالمبه قول ما خودشان را لو بدهند و اتفاقاتي زير زيركي مي افتاد كه سلمان از طرف اميرالمؤمنين 

فالن اموال براي زكات از سمت كجا مي آمد و همه را گرفتي و براي خودت    .تو را لو مي دهم  ،عمل نكنيد  ،ن حرفي را كه االن مي گويماي
مي كردند كه اموال را مي خوردند و مي چاپيدند اما نشان نمي دانند   زياداز اين كارهاي مخفي    .يك نمونه در بحاراالنوار هست  .گذاشتي

  د بودند. و كار را بل
يك مقداري باد در غبغبه اش رفت و خيال كرد خبري است و خيلي مسلط شده و هر كاري مي تواند بكند. در زمان  ،عثمان كه رسيد

فاميل هاي خودش و بيش از آن   عثمان مقداري دايره اموال، در فتح ايران وسيع شده بود. عثمان شروع كرد به قسمت كردن اموال براي
به فاميل و دار و دسته خودش مي داد. مردم به خاطر خدا قيام نكردند، مردم به خاطر خدا از عثمان بدشان  ،دم مي دادكه بايد به مر

مثال عمار و اينهايي كه مخالف بودند،   .سر اين بود. البته همه اين جور نبودند  .به ما هم بده بخوريم  ؟چرا همه را خودت مي خوري.  نيامد
 . آنهايي كه با عثمان سر جنگ و دعوا داشتند، سر اين بود كه عبدالرحمن بن عوف مي گفت تو چرا بايد خليفه شوي واقعاً بودند اما اكثر

من كه جلوتر از تو رفيق عمر بودم. آن دعوايش سر چيز ديگري بود و دار و دسته اي هم براي خودش درست كرده بود. يك عده هم به 
ر و دسته خودت خوردند، به ما هم بايد بدهي. اگر يك مقداري عقل داشت و درست قسمت مي عثمان گفتند كه دادي به فاميل ها و دا

  بلد نبود و يكم اشتباه كرد. .صدايشان در نمي آمد و خيلي هم طرفدارش مي شدند ،كرد
فرمودند. آقا وقتي رسيدند بيت الخليفه يا دارالعماره  سالم اهللا عليها هماني بود كه حضرت زهرا ،كه رسيد عليه السالماما نوبت اميرالمؤمنين  

فرمودند يك چراغش را كم كنيد كه بيت المال مسلمين تحمل اين قدر ضرر را ندارد. طلحه و  ،(آن جايي كه پول ها را جمع مي كنند)
ن دو خيلي از ابوبكر و عمر خوششان مي زبير آمدند گفتند سهم ما را ابوبكر و عمر بيشتر از همه مي دادند. معلوم است كه آن زمان اي

حضرت به اندازه يك   ،فرمود  عليه السالمآمده، چون سهمشان را زيادي مي دادند. ببينيد چقدر حواسشان جمع بوده است. به اميرالمؤمنين  
اه انداختند. معلوم است كه بلند شويد برويد بيرون. رفتند جنگ ر ،مي خواهيد بخواهيد و نمي خواهيد .كارگر ساده به طلحه و زبير داد
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را به اين حالت نمي خواهند. پس اين نخواستن هاي مردم يك چيز نيست و هركس يك چيزي را نمي خواسته است.  عليه السالمعلي 
  برويد بگرديد ببينيد ريشه و پايه و اصل بد آمدن چيست. 

  
  آيا حضرت وقتي پشت ابوبكر نماز مي خواند، اقتدا مي كردند؟ : سؤال

هر چند اقتداي  ،پاسخ: بله، اقتداي ظاهري ديگر. شما خودت اگر يك جايي بروي و گير بيفتي در مسجد اهل سنت، اقتدا مي كني
  ظاهرش اقتدا مي كني و بعدش دوباره نمازت را مي خواني.  .با دلت كه نماز نمي خواني .ظاهري

 ،چون به ما فرمودند كه وقتي در ظاهر تقيه مي كني .اهد بخوانينمي خو اين اقتدا كردن اشكالي ندارد؟ خب به قول شما بعدش هم
خواندم را هم بگويم و جلسه ختم شود. عمر وقت مردن به حضرت  پيش دفعهكه همه اين ها تقيه است. حديثي  .نمازت درست است

پيشنهاد او را قبول كردند به شرط اينكه عمر به مسجد بيايد و يا كسي را به مسجد بفرستد  سالم اهللا عليهاميرالمؤمنين  .گفت حاللم كنيد
عمر  .عمر به من گفته ببخشيد و به اين شرط حاللت مي كنم .و علني بگويد عمر از من حالليت خواسته، عمر به من گفته غلط كردم

پسر عمر به بابايش گفت: بابا تو كه داري مي ميري و دكتر هم جوابت  .فتر عليه السالماميرالمؤمنين  ،قبول نكرد. وقتي مجلس تمام شد
اين را كه ديگر خودمان مي دانيم. گفت به اين يك كار كوچك حاللت مي  .جنايت كردي عليه السالمكرده و اين همه هم در حق علي 

ِفَر «براي چه اين فرصت را از دست دادي، گفت:  .كنم
ْ
 َیْسَتغ

َ
ْن ال

َ
َراَد أ

َ
من مي خواهم تا روز قيامت بگويند عمر  »ِلی َبْعِدی اثنان أ

به عمر تف مي كند. براي اين كه اين اتفاق  ،هركس بعد از من بيايد بگويم ،. يعني االن اگر من يك غلط كردم)استغفراهللا(رضي اهللا عنه 
  نيفتد، من اين حالليت را نخواستم. 

ْن  «اين جا خدمتتان مي نويسم و هركس خواست يادداشت كند.  .حديث را بياورمقرار شد من متن و آدرس اين  دفعه قبل
َ
َراَد أ

َ
َما أ

َّ
ِإن

ِن ِمْن َبْعِدی.
َ

ِفَر ِلی َرُجال
ْ
 َیْسَتغ

َ
جلد  ،بحاراالنواراز آن كلمات قصار اعتقادي ماست كه به نظر من جا دارد همه حفظ كنند. آدرس  »ال

  ند.مراجعه ك ،هركس خواست. ١٤٢صفحه  ،٣٠
  

  والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته
  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم 


