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رحلت پیغمرب خدا از این راه منحرف شدند و اىل بیت
علیهم السالم را کنار زدند و راه دیگری غری از راىی کو
پیغمرب خدا معرفی کرده بود در پیش گرفتند لذا چاچار شدند
کو کار خودشان را توجیو کنند و آن را مشروع و مقدس



والدت اب سعادت حضرت زینب سالم اهلل علیها را تربیک
عرض می کنیم.

کنند لذا دو اصل درست کردند؛ اول اینکو "الصحابة کلهم
جمتهدون" و دوم اینکو "الصحابة کلهم عدول"  ،اىل بیت
علیهم السالم را برداشتند و جبای آهنا صحابو را گذاشتند و
بعد برای اینکو مسلماچان برای صحابو مشروعیت و
قداست قائل شوند این دو اصل را درست کردند مثال
حدیثی درست کردند کو اگر جمتهدی اجتهاد کرد و درست
بود دو اجر می برد و اگر خطا کرد یک اجر می برد و
صحابو مهگی جمتهد و معذور ىستند ،حاال ما این دو اصل
را مورد بررسی قرارمی دىیم.

سوال و اپسخ استاد :اگر شخصی درحالی کو دو پسر و

دو دخرت دارد قبل از پدرش از دنیا برود و بعد از یک ىفتو
پدرش نیز از دنیا برود ترکو چگونو تقسیم می شود؟
در این صورت پدرش قبل از اینکو از دنیا برود یعنی در آن
یک ىفتو ای کو زنده بوده یک ششم از او ارث می برد زیرا
میت اوالد دارد و اما دو پسر ىر کدام دو سهم و دو
دخرت ىر کدام یک سهم می برند بنابراین شش سهم متعلق
بو فرزندان میت می ابشد و یک ششم نیز برای پدرش
می ابشد و حسابش بو این صورت است کو  6ضرب در
 6و حاصلش می شود  66و از این مقدار یک ششم یعنی
 6سهم متعلق بو پدرش و  02سهم متعلق بو دو پسر میت
ىر کدام  02سهم و  02سهم نیز متعلق بو دو دخرت میت
ىر کدام  5سهم می ابشد و این مسئلو بسیار روشن است،
حاال فرض کنید قبل از اینکو چننی تقسیمی صورت بگرید
پدر میت مذکور نیز از دنیا رفتو و فرض بر این است کو
فقط نوه ىایش یعنی فرزندان مهان پسری کو یک ىفتو قبل
از خودش فوت کرده بود ابقی مانده اند کو خب مال بنی

در مورد اصل "الصحابة کلهم جمتهدون" مطالبی را فهرست
وار عرض می کنیم کو مهگی در کتاب مخس بنده آمده
است.

مورد اول  :وقتی خالفت غصب شد عده ای از مردم آرام

منی شدند زیرا می دانستند پیغمرب برای خودش جانشنی
مشخص کرده لذا خلیفو اول لشکری بسیج کرد و فرستاد ات
خمالفنی را سرکوب کنند از مجلو خالد بن ولید را فرستاد ات
برود یکی از صحابی معروف بو چام مالک بن نویره را
سرکوب کند زیرا خمالفت می کرد ،خالد بن ولید رفت و
مالک بن نویره را کشت! و در شب مهان روزی کو او را
کشت اب مهسر او آمیزش کرد! خب زن ابید عده نگو دارد
لذا عده ای آمدند بو ابوبکر گفتند خالد بن ولید چننی
کاری کرده و ابید رجم بشود ،ابوکر گفت الزم نیست چون
اجتهاد کرده و خطا کرده! ابز بو ابوبکر گفتند یک مسلمان
را کشتو لذا ابید کشتو شود ،ابوبکر ابز گفت الزم نیست
چون اجتهاد کرده و خطا کرده! ابالخره اینکو دو مدرسو
بعد از پیغمرب بوجود آمد یکی مدرسو خلفا و دیگری
مدرسو اىل بیت علیهم السالم ،عالمو سید مرتضی

آهنا تقسیم می شود "للذکر مثل حظ االُنثینی" و اشکالی
در مسئلو وجود ندارد.
خب و اما حبثمان در این بود کو بعد از اینکو عده ای از
طریق و صراط اىل بیت علیهم السالم احنراف پیدا کردند
شروع بو توجیو احنراف خود و بعالوه ایراد گرفنت بو ما
کردند ،در قران کرمی در  60آیو تعبری "صراط مستقیم"
ذکر شده کو در تفاسری بو مهان صراط اىل بیت علیهم
السالم و صراط والیت تفسری شده است ولی بعد از
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کنیم زیرا او جمتهد بوده! پیغمرب یک جمتهدی بوده و ابوبکر

عسکری اتلیفات بسیاری دارد و یکی از آهنا "مدرسة

نیز جمتهدی بوده! سید شرف الدین کتابی دارد بنام "النص

اخللفاء" می ابشد کو در مقابل مدرسو اىل بیت علیهم

واالجتهاد" کو در آن صد مورد را ذکر کرده کو پیغمرب

اسالم اجیاد کردند ،عامو متام خالف کاریها را حبساب
صحابو می گذارند و از طرفی نیز می گویند صحابو مهگی
جمتهد و عدول ىستند! فلذا عالمو عسکری کتاب دیگری

چیزی گفتو و آهنا در مقابلش اجتهاد کرده اند! آهنا
می گویند پیغمرب دو جور بوده و دو کار می کرده؛ یکی
اینکو قران بر او چازل میشده و برای مردم بیان می کرده و
دیگر اینکو پیغمرب چیزی بو نظر خودش می آمده کو این را
اینها اجتهاد حساب کرده اند و می گویند او اجتهاد کرده
و ما نیز اجتهاد کردمی! ابن ابی احلدید ىم مهینطور می گوید
در مورد ختلف دو خلیفو از امر پیغمرب درابره رفنت اب جیش
اسامو می گوید آهنا جمتهد بودند و اجتهاد کردند! و
اجتهادات عثمان نیز خیلی زاید ىستند کو متامش قابل ذکر
نیست و ابعث طوالنی شدن کالم می شود.
یکی از اشکاالت آهنا بو ما این است کو می گویند مشا
صحابو را سب و لعن می کنید و نباید این کار را بکنید،
خب از طرفی طبق نقل الغدیر در زمان معاویو  72ىزار
منرب در شهرىای اسالمی بنا شد کو در مهو آهنا حضرت
امری علیو السالم را لعن می کردند! و این ادامو داشت ات
عمر بن عبدالعزیز اب آنکو خودش غاصب است اب متهیداتی
آن را برداشت ،خب آای حضرت امری علیو السالم از
صحابو نیست؟! در مقابل این کار معاویو چو جوابی
دارند؟! خالصو یکی از مسائل مهم و یکی از اعرتاضات
مهم ما بو عامو مهنی دو اصلی است کو در مورد صحابو
درست کرده اند و آهنا را جبای اىل بیت علیهم السالم قرار
داده اند.
بقیو حبث مباند برای فردا نن شا اهلل تعالی. ...

بنام "مائة و مخسون صحابی خمتلق" نوشتند کو در آن از
روی کتاهبای خود عامو  052صحابی دروغنی ذکر می کند
کو اصال وجود ندارند! در حالی کو آهنا مهو خالف ىا را
بو گردن صحابو می گذارند و بعد می گویند صحابو مهگی
جمتهد و عادل ىستند و اجتهاد کردند و خطا کردند و
مأجور می ابشند.
مورد دوم :خلیفو اول سهم پیغمرب و ذی القربی را از مخس
حذف کرد و هبمنی واسطو فدک را نیز غصب کردند در
حالی کو در قران کرمی ذکر شدهَ ﴿:و ا ْعلَ ُموا أَمَّنا غَنِ ْمتُ ْم ِم ْن
ٍ
ِِ
هلل ُمخُسوُ و لِل مر ُس ِ
ول َو لِ ِذی الْ ُق ْربی َو الْیَتامی َو
َش ْیء فَأَ من ّ َ َ
بیل إِ ْن ُک ْنتم آم ْنتم ِِب ِّ
ال َْمساک ِ
س ِ
هلل َو ما أَنْ َزلْنا
نی َو ابْ ِن ال م
ُْ َ ُْ
ِ
قان ي وم الْتَ َقی ا ْلم ِ
ِ
اهللُ َعلی ُک ّل
عان َو ّ
َْ
َعلی َع ْبدان يَ ْوَم الْ ُف ْر َ ْ َ
َش ْی ٍء قَدير﴾ ،1و بعد مهگی گفتند او جمتهد بوده و جمتهد
نیز مأجور و معذور است! و در مورد فدک نیز مهنی
خلیفو اول این روایت "حنن معاشر االنبیاء ال نورث" و "ما
ترکناه صدقة" را جعل کرد و فدک را غصب کرد و یکی از
اجتهاد ىای او مهنی بود کو از پیغمرب ىرچو ابقی مباند
متعلق بو بیت املال است! و عول و تعصیب ىم در زمان
مهنی خلیفو اول بناگذاری شد و بعد ىم گفتند جمتهد و
عادل و معذور ىستند! و بعد در زمان خلیفو دوم نیز
"متعة احلج" و "متعة النساء" جعل شد و خالصو بو اندازه
ای اینها گفتند صحابو جمتهد و عادل و معذور ىستند کو
قوشجی در شرح جترید می گوید عمر آمد بو ابوبکر گفت
این خالد بن ولید زچا و قتل کرده و ابید بر او حد جاری
شود ولی ابوبکر قبول نکرد و ما منی توانیم بو ابوبکر انتقاد

واحلمد هلل رب العادلنی و صلی اهلل علی
دمحم و آلو الطاىرين
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