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برخالف آنچو کو اسالم و پیغمرب می خواست بوجود
آوردند و از طرفی نیز ابید برای خودشان مشروعیت
درست می کردند لذا دو اصل درست کردند؛ اول اینکو



"الصحابة کلهم جمتهدون" و دوم اینکو "الصحابة کلهم

در حبث ارث ابتدا عرض کردمی کو کافر بو ىیچ وجو از
مسلمان ارث منی برد یعنی اگر مسلمانی فوت کرده
ابشد و وارث مسلمان نداشتو ابشد مالش متعلق بو امام

عدول"  ،یعنی اىل بیت علیهم السالم را برداشتند و

جبای آهنا صحابو را گذاشتند و اب دو اصل مذکور برای
آهنا مشروعیت و قداست درست کردند! و حاال ما در
تتمو حبث دیروز می خواىیم ببینیم آای چننی چیزی
درست است اینو؟.

علیو السالم است و وارث کافر ىیچوقت از او ارث
منی برد ،بعد این حبث پیش آمد کو کفار خودشان از
یکدیگر ارث می برند و در ادامو بو اینجا رسیدمی کو آای
فَِرق خمتلف مسلماانن مهگی از ىم ارث می برند اینو؟

آهنا می دانستند کو در پرونده خودشان خمالفتهایی مانند
جیش اسامو و قضیو قلم و قرطاس و امثال ذلک اب
پیغمرب دارند لذا بعد از پیغمرب خالفت را غصب کردند
و بعد اب دو اصل مذکور شروع بو مشروعیت خبشیدن

در شرایع اینطور گفتو شده بود :کو "املسلمون يتوارثون

بعضهم من بعض" و عالمو در قواعد نیز مهینطور
فرموده و بو مهنی بیان اکتفاء کرده اند ،امام رضوان اهلل

بو صحابو در مقابل اىل بیت علیهم السالم کردند کو
ما بو بعضی از کارىائی کو اب مهنی شعار و اب مهنی دو
اصل اجنام دادند اشاره کردمی و االن نیز فهرست وار

علیو در حتریرالوسیلة سو فرقو یعنی خوارج و نواصب و
غالة را استثناء کردند و فرمودند اینها از مسلماانن ارث
منی برند ،حاال ما آای در حبث خودمان بو مهنی سو فرقو

اشاره خواىیم کرد:
اول :عمرو بن عاص جمتهد و معذور است.
دوم :یزید بن معاویو امام و جمتهد است!.
سوم :عایشو جمتهده و مصیب و مصاب بوده.

اکتفاء کنیم ای فرق دیگری مانند وىابیت کو مارا تکفری
می کنند بلکو مهو مسلماانن را تکفری می کنند و
می کشند نیز مانند مهنی سو فرقو می ابشند؟ بو مهنی
مناسبت وارد حبث فرق اسالمی و بو طور خاص فرقو

چهارم :پیغمرب در مورد عمار گفتو بود ای عمار لشگری
کو ظامل ىستند تو را خواىند کشت ولی آهنا می گویند
قاتل عمار جمتهد و معذور است!.

وىابیت شدمی و حاال عرض بنده این است کو آای ما
بو مهنی مقدار حبث اکتفاء کنیم و وارد حبث قبلی در
ارث شومی و ادامو بدىیم ای اینکو وارد حبثهای مربوط بو

پنجم :ابن ملجم جمتهد و مأجور است! .
بو مهنی صورت درست کردند ات اینکو رسیدند بو قضیو
قتل عثمان کو خب خود او از صحابو بوده و کشندگان
او نیز از صحابو بوده اند ،آهنا درابره کشنده عثمان و

فرق اسالمی بشومی کو اگر مشا ادامو این حبث را الزم
می دانید برای بنده بنویسید.
چند مطلب از حبث دیروز ابقی مانده ،دیروز عرض
کردمی کو اىل تسنن بعد از پیغمرب صلی اهلل علیو و آلو

مهچننی کشنده عمر گفتند اینها استثناء ىستند و قاتلنی

حضرت امری علیو السالم را کنار زدند و صحنو دیگری
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آهنا جمتهد نیستند بلکو فاسق و ظامل و ملعون ىستند! ،
خالصو اب این دو اصل مهو چیز را توجیو کردند.
خب و اما حبث دیگر اینکو صحابو چو کسانی
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اینکو اىل بیت علیهم السالم را کنار بزنند و حقانیت
خودشان را اثبت کنند.
بقیو حبث دباند برای روز شنبو إن شاء اهلل تعالی. ...

ىستند؟ عامو چند کتاب دارند؛ یکی "اإلستیعاب فی

واحلمد هلل رب العاملنی و صلی اهلل علی

معرفة األصحاب" و دیگری "اُسد الغابة فی معرفة
الصحابة" کو در این کتب اصحاب را ذکر کرده اند و

دمحم و آله الطاهرين

در اول آهنا گفتو اند اصحاب کسانی ىستند کو پیغمرب
را دیده ابشند و در حضور ایشان مسئلو ای آموختو
ابشند و حتی پنج دقیقو ىم ایشان را دیده ابشند کافی
است و بلوغ نیز شرط نیست چننی شخصی ىم جمتهد
است و ىم عادل و معذور و مأجور! حتی داستانی
درست کرده اند کو پیغمرب درحالی کو پری شده بود و
دستانش را گرفتو بودند بو مسجد آمد ،حضرت امری
علیو السالم و ابوبکر در مسجد بودند ولی پیغمرب
ابوبکر را جلو انداخت و پشت سر او مناز خواند! و
بعد آهنا می گویند وقتی پیغمرب کسی را برای دین خود
انتخاب کرد ما او را برای دنیای خود انتخاب می کنیم!
خالصو اب این حرفها خودشان را توجیو کردند و
می کنند.
مطلب دیگر اینکو اینها از طرفی می گویند صحابو
مهگی جمتهد و عادل و معذور ىستند ولی اختالفات
زایدی بنی خودشان وجود دارد مثال بیشرت رواایت
صحیح خباری از ابوىریره کذاب است کو عمر و عثمان
نیز او را کذاب می دانند ولی بیشرت رواایتشان از
ابوىریره است! خب خود ابوىریره جمتهد و تکذیب
کنندگان او نیز جمتهد و موافقنی او نیز جمتهد ىستند! و
ابالخره بو جائی رسیدند کو انچار بو جعل حدیث
شدند و عالمو امینی رضوان اهلل علیو از کتب خودشان
اثبت می کند کو  055ىزار حدیث جعل کرده اند ات
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