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الراشدين المهديین و تمسک بها» و عمر نیز جزء اینهاست
پس چطور مشا می فرمائید عمر در اینجا خطا کرده.
برای روشن شدن این مطلب باید به کتاب الغدیر مراجعه
کنید ،عالمه امینی در جلد  5الغدیر در سلسله کذابنی از
کتب خود عامه استفاده کرده و فرموده آهنا در حدود
 555هزار حدیث جمعول دارند! باالخره آهنا برای اینکه
خودشان را موجه نشان بدهند و مردم را در مقابل روایات
فراوانی که در مورد اهل بیت علیهم السالم بیان شده بود
توجیه و کنرتل کنند با محایت خلفاء اموی و عباسی برای
خودشان ُمدث و فقیه و مفسر درست کردند و احادیث
بسیاری را جعل کردند من مجله در مورد خلفاء ثالثه و
معاویه که عالمه امینی در جلد  5و  6الغدیر از کتب
خودشان این مطالب را مجع آوری کرده ،و اما در مورد
حدیث مذکور چند اشکال به این حدیث وارد است:
اوالً اینکه هیچوقت پیغمرب تعبری خلفاء به کار منی برد کما
اینکه در مورد علی علیه السالم فرمود ":من کنت مواله
فهذا علی مواله" لذا معلوم می شود این حدیث بعد از
پیغمرب و در زمان بنی امیه جعل شده و ثانیاً منی توانیم
بگوئیم این حدیث از پیغمرب است زیرا هر کدام از عمر و
ابوبکر و عثمان یک مشی خاصی داشتند که با هم
متناقض بودند و منی شود پیغمرب امر به متناقض کند لذا
حضرت امری علیه السالم در قضیه شورا فرمودند من به سریه
پیغمرب و کتاب اهلل عمل می کنم نه به آنچه که ابوبکر و
عمر و عثمان گفته اند و هبرتین شاهد بر این مطلب خطبه
شقشقیه می باشد که در انتقاد و خمالفت و رد خلفاء ثالثه
است و بسیار مهم می باشد ،البته بعضیا گفته اند این
خطبه را سید رضی جعل کرده منتهی عالمه امینی در الغدیر
با  82سند از کتب خود آهنا ثابت می کند که قبل از تولد
سید رضی این خطبه در کتب عامه وجود داشته بنابراین
منی شود در سند این خطبه خدشه کرد.
فرازی از خطبه شقشقیه﴿:الشکوی من ابن أبی قحافه:



حبثمان در مریاث أزواج بود منتهی چند مطلب به عنوان
مقدمه باید عرض کنیم ،اوالً گفتیم که نزاع صغروی بنی ما و
عامه در مورد ازدواج موقت وجود دارد ،ما بر اساس آیات
و روایات و مطالب کالمی و تارخیی و حدیثی متعه را زوجه
و حالل می دانیم بر خالف عامه که اساساً متعه را حرام و
نکاح انقطاعی را باطل و فاسد می دانند.
از کتب خمتلف نقل کردمی و گفتیم که متعه تا مدهتا حالل و
مشروع بوده تا اینکه عمر آن را حرام کرد و گفت" :متعتان
کانتا فی زمن رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله حالال و أنا

احرهما و اعاقب علیهما" و دیروز گفتیم که مراد متعه حج
و متعه نساء می باشد.
بعضی از رفقا نوشته اند که عامه نیز حج متتع اجنام
می دهند ،بله ما منکر نشدمی منتهی بنی عمره متتع و حج
متتع فاصله ای وجود دارد که ما می گوئیم در این فاصله و
بعد از اجنام عمره متتع انسان حُِمل می شود و از احرام خارج
می شود و آزاد است تا روز هفتم به بعد که به مست مشعر
و منا و عرفات حرکت کند و این زمانی است که انسان
آزاد از متتع یعنی لذت بردن می باشد ولی عامه از اول که
احرام می بندند و عمره اجنام می دهند حُم ِرم می مانند تا
اینکه اعمال حج متتع را به پایان برسانند و در فاصله فی ما
بنی دیگر متتع ندارند و این متتع را عمر حرام کرد! به مهنی
اندازه حبث در این رابطه کافی می باشد.
یکی از آقایان سوالی پرسیدند و گفتند اینکه مشا می گوئید
عمر دو متعه را حرام کرد این انتقاد و ختریب عمر می باشد
درحالی که یک حدیثی دارمی که از پیغمرب صلی اهلل علیه و
آله نقل شده که فرموده«:علیکم بسنتی و سنة الخلفاء
1

درس خارج فقه حضرت آيت اهلل العظمی نوری همدانی

(حفظه اهلل)

کتاب الفرائض والمواريث

ِ
ص َها فُال ٌن (ابن ابى قحافه) َوإنَّهُ لِیَ ْعلَ ُم أ َّ
َن َم َحلِّي
أ ََما َواهلل لََق ْد تَ َق َّم َ
ِم ْن َها َم َح ُّل الْ ُقط ِ
َي
الر َحا .يَ ْن َح ِد ُر َعنِّي َّ
ْب ِم َن َّ
الس ْی ُلَ ،وال يَ ْرقَى إل َّ
َّ
ت أ َْرتَئِي
ت َع ْن َها َك ْشحاًَ ،وطَِف ْق ُ
ْت ُدونَ َها ثَ ْوباًَ ،وطََويْ ُ
س َدل ُ
الط ْی ُر; فَ َ
َص َ ِ
َصبِ َر َعلَى طَ ْخیَة (ظلمة)
اء (ج ّد) ،أ َْو أ ْ
بَ ْی َن أَ ْن أ ُ
ول بیَد َج َّذ َ
ِ
َعمیاء ،ي ْهرم فِیها الْ َكبِیر ،وي ِشیب ِفیها َّ ِ
یها ُم ْؤِم ٌن
الصغ ُیرَ ،ويَ ْك َد ُح ف َ
ُ ََ ُ َ
َْ َ َ َُ َ
ت أ َّ
ت َوفِي
َن َّ
صبَ ْر ُ
َحتَّى يَ ْل َقى َربَّهُ! فَ َرأَيْ ُ
الص ْب َر َعلَى َهاتَا أ ْ
َح َجى ،فَ َ
ِ
ضى االَ َّو ُل
ْحل ِْق َشجاً ،أ ََرى تُ َراثِي نَ ْهباًَ ،حتَّى َم َ
ال َْع ْی ِن قَ ًذىَ ،وفي ال َ
ِ
سبِیلِ ِه ،فَأَ ْدلَى بِ َها إلَى فُالن بَ ْع َدهُ.
لَ
فَ یَا َع َجباً!! بَ ْی نَا ُه َو يَ ْستَ ِقیلُ َها فِي َحیَاتِِه إ ْذ َع َق َد َها آل َخ َر بَ ْع َد َوفَاتِِه
ض ْر َع ْی َها!.
ش َّد َما تَ َ
لَ َ
شطََّرا َ
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بعالوه علماء ما خواسته اند با دلیل و برهان با عامه
صحبت کنند لذا فصولی را در مطاعن خلفاء ثالثه ذکر
کرده اند ،خواجه نصری الدین طوسی در "شرح جترید" و
مهچننی عالمه جملسی در "حق الیقنی" مطاعن خلفاء ثالثه
را بیان کرده اند ،عالمه جملسی خیلی زمحت کشیده سید
حبرالعلوم می گفت من آرزو می کنم متام اعمال مستحبی
من را به جملسی بدهند و ثواب یکی از کتب فارسی او را
به من بدهند.
عالمه جملسی در جلد  35حبار صفحه  111الی 515
مطاعن ابوبکر را ذکر کرده و هفت مطاعن برای او ذکر
شده ،البته در مستدرک سفینة البحار تالیف آقای منازی
شاهرودی نیز این مطاعن ذکر شده اند ،و اما مطاعن عمر
در جلد  35حبار صفحه  589الی  555ذکر شده و
سیزده مطاعن برای او بیان شده که یکی مهنی حرام کردن
دو متعه است و دیگری مهان جریان اسامه می باشد که
پیغمرب فرمود":لعن اهلل من تخلف عن جیش االسامه" که عمر
نیز یکی از متخلفنی بود ،و اما مطاعن عثمان نیز در جلد
 31صفحه  119الی  858ذکر شده و بیست مطاعن
برای او بیان شده ،خب حاال کسانی که این مهه مطاعن
دارند و این مهه خطا و لغزش دارند ممکن است که پیغمرب
فرموده باشد «:علیکم بسنتی و سنة الخلفاء الراشدين
المهديین و تمسک بها» ؟! پس این حدیث از جمعوالت
می باشد.

الشکوی من عمر:
ِ
س َها،
اء يَ ْغلُ ُ
ش ُن َم ُّ
ْم َها (كالمها)َ ،ويَ ْخ ُ
فَ َ
ظ َكل ُ
صیَّ َرَها في َح ْوَزة َخ ْشنَ َ
وي ْكثُر ال ِْعثَ ِ
یها ،و ِ
اال ْعتِ َذ ُار ِم ْن َها(لوال علی هللک العمر)،
ار ف َ َ
ُ
ََ ُ
فَص ِ
ب َّ ِ
احبُ َها َك َراكِ ِ
س ل ََها
الص ْعبَة إ ْن أَ ْشنَ َق ل ََها َخ َرَمَ ،وإ ْن أ ْ
َ
َسلَ َ
تَ َق َّحم .فَمنِي النَّاس لَعمر ِ
اهلل بِ َخ ْبط َو ِش َماسَ ،وتَ لَ ُّون َوا ْعتِ َراض;
ُ َُْ
َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت َعلَى طُ ِ
سبِیله.
محنَة; َحتَّى إ َذا َم َ
صبَ ْر ُ
ول ال ُْمدَّةَ ،وشدَّة الْ ْ
فَ َ
ضى ل َ
الشكوى من شورى عمر:
َح ُد ُه ْم ،فَ یَالَل ِّه َولِ ُّ
ض
َج َعلَ َها فِي َج َم َ
ورى! َمتَى ا ْعتَ َر َ
اعة َز َع َم أَنِّي أ َ
لش َ
ِ ِ
ت أُقْر ُن إلَى ِ
الري ِ
ِ
هذهِ النَّظَائِ ِر!
َّ ْ ُ
ب ف َّي َم َع اال َّول م ْن ُه ْمَ ،حتَّى ص ْر ُ َ
ِ
ِ
صغَا َر ُج ٌل م ْن ُه ْم
ت إِ ْذاَ َس ُّفواَ ،وط ْر ُ
لكنِّى اَ ْس َف ْف ُ
اروا; فَ َ
ت إِ ْذ طَ ُ
ال االْ َخر لِ ِ
لِ ِ
ص ْه ِرهَِ ،م َع َهن َو َهن.
ض ْغنِ ِهَ ،وَم َ
ُ
الشكوى من عثمان:
إِلَى أَ ْن قَ ِ
ِِ
ِ ِِ
ث الْ َقوِم نَافِجاً ِح ْ ِ
ام َم َعهُ
ضنَ ْیه ،بَ ْی َن نَثیله َوُم ْعتَ لَفهَ ،وقَ َ
َ
ام ثَال ُ ْ
ِ
الربِی ِع ،إلَى أَنِ
ِ
ِ
ِ
ض ُمو َن َم َ
ض َمةَ االبِ ِل ن ْبتَةَ َّ
ال اهلل خ ْ
بَنُو أَبِ ِیه يَ ْخ َ
انْ تَ َك َ ِ
ت بِ ِه بِطْنَتُهُ!﴾.3
َج َه َز َعلَْی ِه َع َملُهَُ ،وَكبَ ْ
ث َعلَْیه فَ ْت لُهَُ ،وأ ْ

عالمه امینی در الغدیر از منابع عامه نقل کرده که بعد از
کشته شدن عثمان مردم که خیلی از او غضبناک بودند
نگذاشتند عثمان را قربستان مسلمانان دفن کنند و او را
بردند در قربستان یهود و نصاری دفن کردند و بعدها بقیع
را وسعت دادند و قرب او را وصل به قربستان مسلمانان
أی حال وقتی حضرت امری علیه السالم در
کردند! ،علی ِّ
این خطبه شقشقیه در مورد خلفاء ثالثه اینطور فرموده
آنوقت چطور مشا به آن حدیث جعلی استناد می کنید؟!

عالمه امینی بعد از نقل  66مورد از این احادیث نصیحتی
می کند و می فرماید اینها مهه دروغ هستند که به هم بافته اند
و غلو و خرافه است و دستهای خائن بر سنت پیغمرب اینها را
نوشته اند تا موالنا امریاملومننی علیه السالم را کنار بزنند.

بقیه حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...

والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی
محمدو آله الطاهرين
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