
  داريد؟  را قبول  بابها،آيا اين  و علي أنا مدينةالعلم :آيا روايت

 

   بيعت  به راجع:د احم كاك{.  كردم  را فراموش ،سوالم زاده  مفتي جناب)جوان شيعي:( سوال
 صلي اهللا عليه و   پيامبر اكرم  خود حضرت  از فرمايش  را كه   اي  جمله} بود   علي  حضرت
  داريد؟   را قبول  بابها،آيا اين  و علي أنا مدينةالعلم:  فرموده سلم،كه

 
 بـر    ، دروغ   حسـاب    بي   فِرق  ،تمام  زياد است    بحث   شود در مورد احاديث     عرض: جواب

 مفتضـح    و از آن  اسـت   حـديث   همين  مطالب  از اين اند،يكي  بسته  رسول  حضرت  زبان
 حضرت ابوبكر    به   بخشيدن   و شخصيت   لب   مط   تكميل  ها براي    سني   كه   است  ترعبارتي

 !!!اند  كرده  اضافه  حديث  اين  به وعمر وعثمان
 

  اين عبارت درست نيست و هرگز از پيامبر مشاهده نشده است كه حضرت            :  اينكه  اول
   خـودش    بـه    آميـز نسـبت      سـتايش   ،عبـارتي   جائي   صلي اهللا عليه و سلم در يك        رسول

 .  بكند،هرگز نبوده  معرفي  علوم  تمام  را جامع  طور خودش بفرمايد، واين
 

   كنند،با مطالب خواهند اورا با شخصيت  مي  رشد شخصي  و كم    عامي  طرفداران  كه  وقتي
 ايجـاد    بـراي   هميشه  واقعيات ،درحاليكه  با واقعيات دهند نه  اومي   به   شخصيت  اي  افسانه

   رسـول    خـود حضـرت      بـه   راجع.تر است   ها ارزنده    شخصيت   معرفي   يا براي   شخصيت
هـا     مـا مولودنامـه      دربين  ،حتي  هست  هايي   افسانه   چه  نيد كه دا  صلي اهللا عليه و سلم، مي     

   ترتيـب    عنـوان    ايـن    بـه    مجالسـي    گاهي   در منازل   دانم   نمي   كه   هست  هاي   نامه  ومعراج
  دروغ اسـت، خيـال    % 80حـدود   % 100ايد؟ باوربفرمائيـد از       ايد يا شينده    دهند ديده   مي

 . است
 

 عمر،    حضرت   به   ابوبكر،نسبت   حضرت   به  ور،نسبت  همينط   هم   علي   حضرت   به  نسبت
   به اي  افسانه  مطالب  كردن  رشد، با درست    وكم   عامي   شخصيتها،انسانهاي   تمام   به  نسبت
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   كـه   نـداريم   مفـادش   بـه   نسـبت   ما شـكي   حديث در مورد اين.دهند  مي  اينها شخصيت 
   صـحيح   لـب    مـط    اسـالمي   جهـات  بـود از       و فضـيلت     علـم    واقعا نمونه    علي  حضرت

  ،بـه   صـلي اهللا عليـه و سـلم نيسـت          رسول   حضرت   فرمايش   كه   است   معلوم  ،ولي است
 در   عبارتي  هيچ  به  تعريفي  چنين  رسول  هرگزحضرت  دارد و اينكه  كه  بياني خاطرسبك

 و   يها هسـت   سـن    درزبـان    كه   روايتي   مفتضح تر،آن    و از آن     است   نفرموده  مورد خودش 
  رف  هردو ط . چرندها   ازاين   و خالصه    هست   چي   عثمان  نميدانم...  سقفها و عمر    ابوبكر
 پيامبر صلي اهللا عليه و سـلم   ، هرگز از زندگي    نيست   معقول   اساسش  چون.   است  دروغ

 . اين استنباط درست نيست
 

   را انتخاب  شخصيت اين چرا   است  نمونه  از نظر علمي  كسي وقتي)جوان شيعي: ( سوال
  بكند؟  راحل  بهترمسائل  كه نكنيم

 
   بنا هسـت    ، وقتي   ياهرفكري يا هر گروهي     اي  ،درهر جامعه   است   روشن  جوابش: جواب
 و    بكنند، دانشمندترين    را انتخاب    فردي   جامعه   يا آن    يا گروه    حزب   امور آن    اداره  براي
   را نسـبت   و قويترين  جامعه  مسائل  به  را نسبت ترين آگاه  كنند، بلكه  نمي  راانتخاب  اعلم

 .كنند  مي  انتخاب  جامعه  اداره به
 

  ؟  يك نمونه است  اين خواهم عذر مي)جوان شيعي: ( سوال
 

 .  كردم  عرض  علم از لحاظ: جواب
 

  است؟  دانائي  همان علم)جوان شيعي: ( سوال
 

   كتـاب   به  نسبت  آگاهي ،از لحاظ  علم ، از لحاظ   است موجود     شده   ضبط   هم  االن: جواب
   از اول  اينكـه   دليـل  ؟ بـه   دليل  چه ،به  برتر بوده    علي   حضرت   كه   نيست   ترديدي  وسنت
 رسـول صـلي اهللا عليـه و سـلم            وتا آخر با حضـرت       شده   پرورش   وحي  ،درخانه وحي



  ر هسـتند كـه       نـظ   االمر در امور،صاحب     دستور خدا اولي     به   كه  ،وگفتيم كرده   مي  زندگي
 بودنـد و در گيرودارهـا     رسول  با حضرت سال10 انصار   و انصار بودند چون     مهاجرين

 از    كـه    علي   حضرت   كه   نيست   شكي   نظر،بنابراين   و صاحب    رأي  ناظر بودند وصاحب  
، بايـد   لم بـوده  صلي اهللا عليه و س  رسول  با حضرت  سال23 تا آخر      رسالت   شروع  اول

  ، تنها علم  جامعه ،و مشكالت  جامعه اما اداره. باشد  و سنت   كتاب   به   نسبت  دانشمندترين
بينيـد   ،هرگز نمـي   است رح  مط  ديگرهم  ، مطالب   نيست   كافي   برايش  و سواد و معلومات   

   آن تر است بيش  سوادش   چه كسي    كردم   عرض   مثال   عنوان   به   كه   يا جامعه    گروه  در اين 
  رح  ديگـر مـط   ،خصوصـياتي   نيست ، تنها سواد كافي    بكنند، نه    انتخاب   مديريت  را براي 

 دردنيـا درجاهـايي     تنها با سواد،واالن شود نه  مي  اداره  جامعه  خصوصيات  با آن  كه  است
  گر كسي كنند،معموال م    نمي   رهبر انتخاب    عنوان   را به   ،دانشمندان  آزاد هست    انتخاب  كه  

تـر    قوي  لب   مط   باشد،اين   داشته   تسلط   امور هم    و اداره    رهبري  دانشمند باشد واز لحاظ   
 . است

 
 و  وارد بـوده :   بـوده   نمونه  اينكه  عنوان  را به   علي  من:شما فرموديد )جوان شيعي : ( سوال
   عـرض    و سنت    كتاب   به  نسبت:  احمد  كاكه{.  خودش   زمان   مردمان   به   نسبت   بوده  آگاه
   وارد بـه   خاطراينكـه    زيد و پيغمبـر بـه       ، مگر اسامه بن     واردتر است    كسي  ،وقتي} كردم

  بود؟  جوانتر هم  بود در حاليكه مسائل
 

 بايـد او رهبـر        كرد، پس    را انتخاب   اسامه.   است   خودتان   براي  ،جواب  سوال  اين: جواب
   آن   بـراي   شود كه    مي   معلوم  ، ولي   داشته  ويت او اول    رسول  ر حضرت    نظ   به  بشود، چون 
   نسبت  اولويت  كه   شخصي   كاري   براي  پس) كار   آن   براي  فقط(   داشته   اولويت  كار اسامه 

   انتخـاب   اسـامه   جـاي    را بـه     علي  چرا حضرت . شود   مي   باشد انتخاب    كار داشته    آن  به
 .  داشته  كار اولويت اون   براي  اسامه  رسول  نظر حضرت  به نكرد؟پس

 
 ؟  وجود نداشت  علي  كه  داشت  اولويت درجائي)جوان شيعي: ( سوال

 



   عالوه  نبود وبه  مرتب گرفتار مسائل  كه  كشيد،علي  طول  اسامه ،چند روز مساله نه: جواب
   رسـول   و حضرت  هست  در مقرخودش    اسامه   در چند روز متوالي      كه  بينيم   ما مي   وقتي

 او در   برتـري   دليـل   كاري  براي  فردي ، انتخاب صلي اهللا عليه و سلم تغييرش نمي دهد  
   وجود داشـتند كـه       افرادي   در جامعه    ديگري   از جهات   بسيار خوب .  نيست   مسائل  تمام

 ابوبكر،در   عمر، نه ، نه  علي  برتر بود،و نه  اسامه لب  مط  آن  براي  بودند ولي برتر از اسامه
  مسلمانان(تر بودند  خود آگاه  مسائل  به  نسبت ور بود، مسلمانان  همينط  هم مورد خالفت 

 ). از آنها بود  يكي  هم  علي  كه آنزمان
 بخشي از نوار مصاحبه ي يك جوان شيعي با كاكه احمد


