
 

 1صفحه 

 

  156کارگاه شماره 

 1قسمت   –جلسه چهارم  – مهندسی تبلیغ غدیر 

 حیملرََّا نِحمَلرَّهلل َاَا سمِبِ

 الملسَّاَ  مِلیهعصومین عَ لمَاَ ةِمَّئِالَاَ   وَ   نینَؤِملمُاَمیرِاَ  هِ یَالَوَبِ  کینَسِّمَ تِلمُاَ نَنا مِ لَعَذی جَلَّاَ  لهِلِمدُلحَاَ

 چهاردهم: هدف سقیفه نابودی و نبود غدیر است.

 ست:تقابل سقیفه با غدیر باید بدانیم این ایکی از کلیاتی که در بحث 

ما اگر بتوانیم نگذاریم خالفت به اهل  گفتند: ،که منظور اصلی سقیفه، نابودی و نبود غدیر است. روز اول هم که در صحیفه ملعونه گفتیم

 به همه هدف رسیدیم ولو به ما نرسد. ولو ما هیچ چیزی گیرمان نیاید، به همان قانعیم. ،برسد علیهم السالم بیت پیغمبر

خواهیم بگیریم و آن هم این که هدف گیری و آینده نگری سقیفه این نیست که در آینده آنچه که غاصبین   حال ما  نتیجه ای از اینجا می 

سسین ؤزند. اما مخصوصا در روزگاری که م سی در تخیلش هر حرفی میخالفت جزء اهدافشان بوده، همه محقق شود. چرا؟ چون هر ک

چه  چه ما در کره زمین در نظر داریم، آن سقیفه نیستند، چه معلوم که کی به کیست و اهداف ما چقدر دنبال خواهد شد؟ چه معلوم آن

چه  یزی کرد. باید یک هدف جامع شامل آنشود دقیق برنامه ر محقق خواهد شد؟ پس به این راحتی برای آن اهداف نمی ،معلوم است

از کرد. سقیفه چکار کرد؟ هدف را روی آن قرار داد که اگر بعد متمرکز گار ماست را پیدا کرد و همه چیز را روی آن پروردکه نقطه هدف 

هر اتفاقی  .ه که شود مال ماست، غدیر و آن امامان مشخص شده از سوی خدا و مرتبط مستقیم با خدا نشد، هر چصلی اهلل علیه و آله پیغمبر

داند که تمام این انحرافات، شیطان   خواستیم. چرا که او خوب می  همانی است که ما می  ،به هر شکلی اتفاق بیفتد  .که بیفتد به نفع ماست

از شب تا صبح  بنشین ،خواهد یعنی وقتی شما هر طوری دلت می .و جهنم و ... جایی است که آدم را از نوعی از دستور خدا جدا کنی

شیطان هم کیف می کند که  دهی؟! عبادت کن اما مثال شصت رکعت را به هم بچسبان. این پیش خدا باطل است. چرا داری انجام می

این خیلی بهتر است؛ یعنی کسی  .باطل باشد تا این که اصال نماز نخواند ،گونه عبادت کند یک نفر شصت رکعت را به هم بچسباند و این

کرده شراب می خورد و ... در نتیجه جهنم می رود اما این یکی  با نام خدا تا ته جهنم برود. آن یکی باز کیفش را می کند و مثال خدای نا

 به قدری نفهم است که هم عبادت را  می کند و هم به جهنم می رود. 

  :نتیجه

غدیر  .جدا شوند السالم معلیهخرتشان از امامان آ اند که ما کاری کنیم که مردم برای دستور العمل دنیا و این ها دقیقا به این نتیجه رسیده

کسی شوند که نماز می خوانند و  !حاال مردم از فشار عدم وجود غدیر کمونیست شوند، ملحد شوند، اصل خدا را انکار کنند، یا نه .نباشد

خالصه همه اش به نفع ماست. ما می   .جانشان را هم می دهند اما نه در راهی که خدا می خواهدحج هم می روند و جهاد هم می کنند و  

حاال باالتر از آن حتی اگر امامت و غدیر را هم پذیرفت اما این قدر ما در سقیفه قدرت داشتیم  ،خدا می خواهد نشود  چه  آنخواستیم که 

شد زیدیه. اینها هم اهل جهنم  ،گفت بعد از این امامان دیگر را قبول نداریم .یه السالمعلحضرت زین العابدین  ،که آمد رسید به امام چهارم

 اند. 

 آن کسی که می .نیستگمراهی راه برای  .امامتش تا روز قیامت شمرده شده، تعیین شده، چرا؟ اگر غدیر باشد .این نتیجه سقیفه است

ما خودمان آدم نیستیم.   صلی اهلل علیه و آله  مگر بعد از پیغمبر»  :دقیقا کار سقیفه را می کند، سقیفه مگر چه گفت، گفت  ،می شود زیدیهو  رود  

تا اینجا قبول اما بعد از » :زیدیه چه گفت؟ زیدیه بعد از امام چهارم این را گفت« .خودمان انجام می دهیم ؟چرا حرف خدا را گوش کنیم
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در غدیر  صلی اهلل علیه و آله پیغمبرقرار داده و آن بقیه امامانی که خدا  .خودمان بلد هستیم چکار کنیم .عیین می کنیماین خودمان امام را ت

باز یک عده ای خوب تحمل   ؛همان کاری است که آنها آنجا کردند. گذشتاین نتیجه  هیچ فرقی با سقیفه ندارد.  «  .شمرده را نمی خواهیم

باز بقیه . جا در گل فرو رفتند چه؟ باز یک عده این امام صادق  رعیل پساامام پنجم، امام ششم، بعد از امام ششم شروع کردند اسم .کردند

لو تا موسی ابن جعفر آمدند ج  ؛بارک اهلل  .را هم یک عده قبول کردند  علیه السالمغدیر را گذاشتند روی زمین تمام شد. امام موسی بن جعفر  

شما که در مکتب   .ها هم همان کار سقیفه را کردند  این  .ها تازه در آمد  هفت امامی و از این حرف  و  ، فَتَحیه و ششنداز دنیا رفت  علیه السالم

ها را نداشت  این حرف  ؛ردهخدا تعیین ک  .که امام ها دوازده تا هستند یدیعنی واقعا یکبار هم نشنیده بود،  بودید  علیه السالم  موسی ابن جعفر

می خواستید یک جوری فرار کنید به دنبال سوراخ می گشتید و بالخره یک  .شما هم یکبار دیگر کردید .که این بازی بود که سقیفه کرد

 « .خلیفه تعیین نکردهحضرت از دنیا رفته، »: یکی گفت« .زنده است علیه السالم نخیر موسی ابن جعفر» :حاال یکی گفت .چیزی پیدا کردی

حاال بهایی مال امروز  .بهایی درست شد .، دوباره از نو بازی شروع شدعلیه السالم حرف برای پیدا کردن زیاد است، تا رسید به امام زمان

شما همین   انمت امامتا روز قیا  صلی اهلل علیه و آله  اگر گفته پیغمبرمطلب بوده.  از زمان اول غیبت تا به حال چه بازی هایی سر همین    .هست

 ها چیست؟  این بازی ،هستنددوازده نفر 

 الب بسته وگفته از این کسی حق خروج ندارد. قشانه خالی کردن از زیر آن باری است که دوازده تا را    و  تمام این بازی ها برای فرار از غدیر

به هر شکلی که این  .ود کردن و نبودن غدیر استنتیجه این حرف چه بود؟ ما حرف چهاردهم مان این است که هدف اصلی سقیفه ناب

فرموده امت   صلی اهلل علیه و آله  پیغمبر»:  ندفرمود  علیه السالم  آقا امیرالمؤمنین  .سقیفه خوشحال می شود. سقیفه به هدفش رسیده  ،اتفاق بیافتد

  «بقیه در جهنم. ،من به هفتاد و سه فرقه تقسیم می شوند. یک فرقه در بهشت هستند

ةٌ ِفی الْجَنَّةِ وَ هِیَ ، سَبْعُونَ مِنْهَا فِی النَّارِ وَ وَاحِدَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ َعلَیْهِ وَ آلِهِ یَقُولُ: تَفَرَّقَتِ الْیَهُودُ َعلَی ِإحْدَی وَ سَبْعِینَ فِرْقَةً"

ی النَّارِ َو وَاحَِدةٌ فِی الْجَنَّةِ وَ هَِی الَّتِی تَبِعَتْ وَِصیَّ الَّتِی تَبِعَتْ وَصِیَّ مُوسَی وَ تَفَرَّقَتِ النَّصَارَی َعلَی اثْنَتَیْنِ َو سَبْعِینَ فِرْقًَة، وَاحَِدةٌ وَ سَبْعُونَ فِ 

تَبِعَتْ وَصِیِّی. قَالَ: ثُمَّ ضَرَبَ لَی ثَلَاثٍ وَ سَبْعِینَ فِرْقَةً، اثْنَتَانِ وَ سَبْعُونَ فِرَْقةً فِی النَّارِ َو وَاحِدَةٌ فِی الْجَنَّةِ وَ ِهیَ الَّتِی ِعیسَی وَ أُمَِّتی تَفْتَرُِق َع

نَ الثَّلَاثِ وَ سَبْعِینَ کُلُّهَا تَنْتَحِلُ مَوَدَّتِی َو حُبِّی، وَاحِدَةٌ مِنْهَا فِی الْجَنَّةِ وَ ثِنْتَا بِیَدِهِ َعَلی مَنْکِبِ َعلِیٍّ َعلَیْهِ السَّلَامُ ثُمَّ َقالَ: ثَلَاثَ َعشْرَةَ فِرْقَةً مِ

 ".َعشَرَةَ فِی النَّار

اند که تابع وصی  یهودیان بر هفتاد و یک گروه متفرق شدند. هفتاد فرقه آنان در آتش و یک فرقه در بهشت هستند و آنان کسانی

شدند. مسیحیان بر هفتاد و دو گروه متفرق شدند. هفتاد و یک فرقه آنان در آتش و یک فرقه در بهشت هستند  علیه السالم حضرت موسی

شوند که هفتاد و دو فرقه در  شدند. امت من بر هفتاد و سه گروه متفرق می علیه السالم اند که تابع وصی حضرت عیسی و آنان کسانی

را بر شانه  شان دست مبارک صلی اللَّه علیه و آله اند که تابع وصی من هستند. سپس پیامبر اند و آنان کسانی فرقه در بهشتآتش و یک 

اند ولی یک فرقه از : سیزده فرقه از هفتاد و سه فرقه، همگی دوستی و محبّت تو را عقیده خود قرار دادهندو فرمود ندزد علیه السّالم علی

 و دوازده فرقه در آتش هستند.« آنان در بهشت

 913ه.ق، ص  1405، ، مصحح: انصاری زنجانی خوئینی، محمد، قم: الهادی2لهاللی؛ سلیم بن قیس، کتاب سلیم بن قیس الهاللی، جا

 دوتای و  هستند. اما هفتاد  صلی اهلل علیه و آله  همه حج می روند، همه امت پیغمبر  ،امت من، یعنی همه مسلمان هستند، همه نماز می خوانند

هیچ فرقی  م،مگر می شود همچین چیزی؟ بله که می شود. یعنی وقتی چیزی که خدا نگفته انجام می دهی ؛به جهنم می روندآن ها 

سیزده فرقه از این هفتاد و سه فرقه شیعه دند: فرمو علیه السالممنین مسلمان. از این جالب تر آقا امیرالمؤنامسلمان باشد یا شما  ندارد اسم
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یعنی دوازده فرقه دیگر از سنی و  .است علیه السالمکالم خود امیرالمؤمنین  .یکی در بهشت ،ها در جهنم هستند آن از هستند که دوازده تا

دانم بهایی، هرکی با یک بازی خودش را از یکی صوفی هست، یکی نمی .با این همه راهشان باطل است .ها در آمدند، شیعه هستند این

 !هرچه می خواهد بشود ،چه که خدا گفته فراری داده تا آنچه خدا گفته نشود آن

ه پیروی از شیطان که از همه سقیفه از همه بهتر می دانست ب ،شما بدانیم قبل از این که من و که خالصه این حرف به این بر می گردد

 ،هر راهی غیر آن راه درست باشد جهنتی در  .یک راه بیشتر راه خدا نیست .بهتر می دانست که راه درست یکی است و صد راه نداریم

راه که هم سقیفه و دارو دسته اش که شما اگر بتوانید از آن  ،خیالت راحت باشد که اهل جهنم هستی. هم شیطان این را خوب بلد است

خودش با سرعت به  .بگذار خودش می رود .دیگر نمی خواهد فکر کنید .خارج کنید مردم را .یکی است و واقعی که به بهشت می رساند

حداقل آن  ،محقق نشده علیه السالم اگر به شکل کینه و بغض امیرالمؤمنیناست. طرف جهنم می رود و این خواسته سقیفه در طول تاریخ 

 خود به خود به طرف جهنم سرازیر شدند.  ،که اگر از غدیر خارج شدند

چرا که راه خدا و  .هر نامی که باشد به هر شکلی و ؛پس عنوان چهاردهم را می نویسیم که هدف اصلی سقیفه نابودی و نبودن غدیر است

 ،اگر چه به اسم شیعه باشد  ،ر شکلی از محدوده غدیر فاصله بگیریمآن هم غدیر با همه جزئیات. بنابراین به ه  .بهشت یک راه بیشتر نیست

 راهی به سوی جهنم است. 

 تقابل اعتقادی سقیفه با غدیر.  مسئله کلی ما درباره این چهاردهمین نکته

 تقابل سقیفه با غدیر یک امر انتزاعي است.  مسئلهپانزدهم: 

خواهید واقعاً این بحث را کامل در بیاورید که یک سقیفه داریم و یک غدیر، فرض ما این یعنی چه یک امر انتزاعی است؟ یعنی شما می

یعنی دست   .است  خواهیم جوانب این بحث را بررسی کنیم؛ سقیفه اقدام کردهاست برای نابودی غدیر. می  است که سقیفه اقدام کرده  شده

اقتصاد مردم داشته است؟ با  وسقیفه چه تأثیراتی در جامعه اقدامات است.  الؤ؟ این یک سبه چه کارهایی زده برای رسیدن به این هدف

بودند؟ حاال که حمله  گونهمردم چ ،بر مردم چه تأثیراتی گذاشته است؟ اگر این حمله نبود و اش به غدیر چه اتفاقی افتاده است حمله

ایم، تقابل ما خیلی ساده درست کرده .جوانب دارد این مسئلههایی را برای مردم به بار آورده است؟ این همه  کرده است، چه بدبختی

از روز اتفاق سقیفه تا امروز هر اتفاقی افتاده  ،بینید اگر بخواهید واقعیت را بگویید می ،روید داخلش اعتقادی سقیفه با غدیر. اما وقتی می

کار سقیفه است که امروز این بدبختی به  توانید تحلیل کنید که این قصه چگونه ثمره یک رگی به آن جا وصل است و شما می .است

بدبختی   ؛صد سال پیش فالن بدبختی پیش آمده است. نه یکی دو تا  چهار  .است  صد سال پیش فالن بدبختی پیش آمده  .وجود آمده است

 ها است. تر از این حرف توانید تحلیل بکنید. پس حاال معلوم شد که بحث خیلی بازتر و عمیقمی شما ،های مردم به عدد بدبختی

 ،آن چه اتفاق افتاده است یعنی با مطالعه .خواهید تقابل سقیفه با غدیر را بفهمید، این فهمیدن شما یک امر انتزاعی استحاال شما می 

بیند که نگذاشتند و آدم همان روزهای اول را می ابتدادر که چه خاکی به سرمان شده است. شود تر می تر و پختهشما مدام ذهنتان پر

خواهی نگاه کنی که این این اولش است. اگر میمتاسفانه  . نه صلی اهلل علیه و آلهآمدند و خالفت را غصب کردند و نشستند باالی منبر پیغمبر  

تا عمرتان تمام شود، این مطالعه   .زمین را از سقیفه تا به امروز مطالعه کنید  ا بروید تاریخ کرهشم  !تا امروز را باید نگاه کنیکرد،  تقابل چه  

. وقتی یک روزی یک آدمی مثل هیتلر چندین استبا آن جا مرتبط  چطورها را تحلیل کن و ببین  شود. بعد دانه دانه این تمام نمی

زنیم،  داریم پیش خودمان حرف می ،ایمشیعه .ی است؟ ما کاری به کسی نداریمدهد، مگر این حرف شوخ میلیون آدم را به کشتن می



 

 4صفحه 

 

  156کارگاه شماره 

 1قسمت   –جلسه چهارم  – مهندسی تبلیغ غدیر 

توانست این کار را بکند، دنیا به او این نمی ،مان، ثابت کنیم این نامرد هم اگر سقیفه نبود ئمهااگر ما طبق اعتقاداتمان، طبق فرمایشات 

تقابلت با غدیر یک  نتیجه !بدهد، این دیگر جای تحلیل ندارد که آی سقیفهداد که یک نفر چند میلیون آدم را به کشتن مهلت را نمی

اگر بروید به  .دار را گفتم این تازه یک قلمش است. تازه من یک اتفاق فاصله .ایقلمش این است که چندین میلیون آدم را به کشتن داده

 ... مربوط است که دیگر واویال به خود مسلمانان ،همان قضایا و وقایعی که به خود شیعیان مربوط است

بین  باید کل تاریخ اسالم را مطالعه کنی. تک تک وقایع را زیر ذره ،این یک بعد از انتزاع است که شما برای فهمیدن تقابل سقیفه با غدیر

ونه تمام بشود و به چه ممکن بود این قضیه چگ ،اش را از سقیفه ببینی و حس کنی و درک کنی که اگر سقیفه نبود پذیری ببری، تأثیر

وجود سقیفه این مسئله را به این راه کج برد. این تازه نصفش است. نصف  .شکل زیباتری اتفاق بیفتد که وجود او این خون را به پا کرد

چه کسی ما کاری نداریم  .است. بحث این جلسه یک بحث شیعی است علیهم السالمدوم انتزاع قضایا برای درک واقعیت، کلمات معصومین 

بنابراین   .ها هست یا نیست. حرف ما این است که ما به دوازده امام در غدیر سپرده شدیم  ما را قبول دارد و چه کسی ندارد، در مدارک آن

اد ی علیهم السالماین دوازده امام حتی توحید را به ما یاد بدهند. حتی توحید که قبل از امامت است را ما از همین امامان باید است که 

دانید شما بگویید شما می  علیه السالم  ، بگوییم یا امیرالمؤمینعلیهم السالمئمه  اگیریم. حاال چه بهتر از این که ما بیاییم بنشینیم پای صحبت  می

 علیه السالم امیرالمؤمنینکه این سقیفه چه بالیی سر مردم آورد؟ شما بفرمایید این سقیفه چه بالیی سر اقتصاد این مردم آورده است؟ یا 

است. شما بفرمایید. حاال اگر  دانید تا آخر روزگار وجود سقیفه باعث به وجود آمدن چه آثاری شدهشما دیدید آن روزها را و شما می

 ین العابدین ... که از همه، امام زعلیه السالم، امام حسین  علیه السالم، بعدش نوبت امام حسن  السالم  معلیه  روایات را جمع کردیم، کالم معصومین

این راه ضد غدیر حرفی نزده باشد. خیال نکنید که ما دست  سقیفه مطلب داریم. هیچ امامی نیست که درباره ما درباره السالم معلیهائمه 

تقابل سقیفه با درباره ، اند پرسیدیم و معصومینی که خود موضوع غدیر علیهم السالمخالی هستیم، روایات بسیار زیاد است. اگر از معصومین  

نه فقط بر سر ما، نه  ،هایی که به غدیر داشته شود که چه گرفتاری از وجود سقیفه و از حملهآن موقع تازه معلوم می سخن گفتند.غدیر 

 .است بشریت از دست سقیفه آمده فقط بر سر مسلمانان، بلکه بر سر همه

 : حاصل می شوددو منبع  بررسی از ی است کهانتزاع مفهوم سایهشناخت کامل تقابل سقیفه با غدیر در 

 خود سقیفه و هم آثار اقدامات آن. هم درباره، کلمات امامان غدیر در این باره .1

 داد. آن وقایع چگونه رخ می ،یافت مینکه اگر مسیر غدیر تحقق  این وقایع تاریخ اسالم و تاریخ بشریت و مقایسه مطالعه همه. 2

باید تحملش کنیم. این روایت   ،من این حدیث را عمدا نگه داشتم تا بعد از تمام شدن نوشتن آن عرض کنم و هر قدر هم که سنگین باشد 

توانید اسناد  هم موجود است. با جست و جو هم می بحاراالنوارآوری کردم و در  سند جمع 20یکی دوتا نیست. بنده خودم بیش از 

، از چند امام هم این را داریم. همین که عرض کردم. باید برویم و از علیه السالم د. حدیث از ائمه، نه فقط از امام صادق متعددش را پیدا کنی

 اند؟ امامان غدیر بپرسیم. چه فرموده

 «ذلک فی اعناقهما غصب فرج حرام و ال اخذ مال غیر حله، اال و وزره الو و ال قرع عصا بعصا »

719ص  7د بحر الغرائب جلتفسیر کنز الدقائق و   

نیست. بنا هم نیست باشد. اگر این ، خورم که نیست. بیخود نگردیددر مدارک اهل سنت هم هست؟ من جلو جلو قسم میآیا این حدیث 

خواهم  ها بر ضد خودشان حدیث بیاورند؟! خب، پس در احادیث ما است. میشود آن ماند. مگر می چیزی باقی نمی ،حدیث آنجا باشد

پس چه کسی  ،اند؟ اگر ما بگوییم که در مدارک اهل سنت هم هست یا نه ببینم این احادیث ما یعنی چه. اینها را برای چه کسی گفته

https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/11914/1/197?SearchText=و%20لا%20قرع%20عصا%20به%20عصا%20الا%20کان%20وزر%20ذلک%20فی%20اعناقهما
https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/11914/1/197?SearchText=و%20لا%20قرع%20عصا%20به%20عصا%20الا%20کان%20وزر%20ذلک%20فی%20اعناقهما
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 اید، زیر سایه به شما که مکتب غدیر را پذیرفته !اند بارک اهلل اند دیگر. گفته باید این حدیث را بخواند و قبول کند؟! خوب برای ما گفته

گوید.   تان چه می  ببینید امام  کنیدهایتان را باز   اید، حاال گوش  آمده علیه السالم  ، امام زین العابدینعلیه السالم  ، امام زمانعلیه السالم  امام صادق 

ناموسی به خالف انجام شود، فقط یکی! در دنیا چقدر کار خالف  لهخونی در دنیا ریخته بشود، یک مسأ  که تان این را می گوید خب امام

ها هم آمده. دیگر مردم از هیچ چیز باک ندارند. این همه  کاری تا قلب مسلمان شود؟ االن اروپا و آمریکا، حتی کثافت ناموسی انجام می

چه دو نفر  ،شود، حاال چه یک ظالمی بگیرد از کسی گرفته میشود. تمامش، این همه اموالی که به ناحق  کار خالف و زنا دارد انجام می

دیگر را خونین و مالین کنند. تمام اینها گناهش به   دعوا کنند و یکی به زور از دیگری پولش را بگیرد. تا جایی که دو نفر دعوا کنند و یک

 ن حدیث را بفهمی تمام تقابل سقیفه و غدیر را فهمیدهشود. واهلل این حرف شوخی نیست. به خدا قسم ای گردن ابوبکر و عمر نوشته می

ها چه بالیی  فهمیدی آن گردن ابوبکر و عمر بیندازیم؟! اگر می ،ای شد ای. هیچ حدیث دیگری الزم نداری. یعنی چه؟ هر جا هر مسأله

باز هم کم بود. حاال دیگر  ،نوشتند برابر هم میکردی که بله تازه کم هم هست. اگر دو  آن وقت قبول می ،اند بشریت آورده سر همه 

 خورد. هر کسی چوب خودش را می کار چوب نمی نویسیم. و معنایش این نیست که آن گنه ایم یک برابر را حداقل می تخفیف داده

ست کال در آسایش خیلی بهتر توان نویسد. چون تو اوضاع را اینطور کردی.  همین بشریت می ها می یک بار هم خدا به گردن آن .خورد

 از این زندگی کند. تو باعث شدی که مردم ... 

  :ددنفرمو علیه السالم آقا امیرالمؤمنین

 «اال شقزنی  مالوال نهی عمر عن المتعه »

 «اگر عمر از متعه نهی نمی کرد هیچ کس زنا نمی کرد مگر شقی»

اش  مگر کسی مجبور است برود زنا بکند؟! یکی ،وقتی چیزی حالل هست .کرد هیچ کس زنا نمی ،کرد متعه را حرام نمی اگر عمر مسأله

 کند. نمی یک کسی به خیال خودش یک کار کوچک می «.ضمن رسول اهلل أنا احرّمهما فيمتعتان محلّلتان»این است. خودش گفته 

افتد. خوب معلوم  شوخی است؟! میلیاردها زنا به پای همین یک کلمه اتفاق میداند تا روز قیامت میلیاردها زنا اتفاق می افتد. این حرف 

ها بیفتد. این معنایش این نیست که آن گنهکار چوب  است که باید گناهش را به پای او بنویسند. معلوم است که او باعث شده این اتفاق 

زنند که تو باعث شدی این بیچاره   ورد. یک بار هم او را چوب میخ  خورد. خود حدیث فرموده. فرموده خود گنهکار یک بار چوب می  نمی

 به گناه بیفتد. خوب این هم پانزدهمین مورد. یک صلوات بلندی مرحمت کنید.

 م هُجَرَل فَِجّعَ د وَمََّحمُ الِ  د وَمََّحلي مُعَ لِصَ مَهُللّاَ

 


