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 ) ) ) )وووـنْ     وـنْ مـنْ مـنْ مَكـالمٍ َكـالمٍ َكـالمٍ َكـالمٍ     م    َلــهَلــهَلــهَلــه     ـهَليع ـهَليع ـهَليع ـهَليع    المالــسالمالــسالمالــسالمـى : ) : ) : ) : ) الــسـى فـى فـى فَنـى     فعَنـى معَنـى معَنـى معــا: : : : قـالُوا قـالُوا قـالُوا قـالُوا     الْأَنْــصارِ،الْأَنْــصارِ،الْأَنْــصارِ،الْأَنْــصارِ،    مــاَلمــاَلمــاَلمَلم     ـتانَْته ـتانَْته ـتانَْته ـتإِلــىإِلــىإِلــىإِلــى    انَْته    
    الـه الـه الـه الـه     وووو    عَليـه عَليـه عَليـه عَليـه     اللَّهاللَّهاللَّهاللَّه    صلَّىصلَّىصلَّىصلَّى    اللَّهاللَّهاللَّهاللَّه    رسولِرسولِرسولِرسولِ    وفاةِوفاةِوفاةِوفاةِ    بعدبعدبعدبعد    السقيَفةِالسقيَفةِالسقيَفةِالسقيَفةِ        أَنباءأَنباءأَنباءأَنباء    السالمالسالمالسالمالسالم    عَليهعَليهعَليهعَليه    أَميرِالْمؤْمنينَأَميرِالْمؤْمنينَأَميرِالْمؤْمنينَأَميرِالْمؤْمنينَ

    َفهلَّـا َفهلَّـا َفهلَّـا َفهلَّـا : : : : السالمالسالمالسالمالسالم    عَليهعَليهعَليهعَليه    قالَقالَقالَقالَ    أَميرٌ،أَميرٌ،أَميرٌ،أَميرٌ،    منْكُممنْكُممنْكُممنْكُم    وووو    أَميرٌأَميرٌأَميرٌأَميرٌ    منّامنّامنّامنّا    قاَلتقاَلتقاَلتقاَلت: : : : لُوالُوالُوالُواقاقاقاقا    الْأَنْصار؟الْأَنْصار؟الْأَنْصار؟الْأَنْصار؟    قاَلتقاَلتقاَلتقاَلت    ماماماما: : : : قالَقالَقالَقالَ
تُمجَتجاحتُمجَتجاحتُمجَتجاحتُمجَتجاح    هِمَليعهِمَليعهِمَليعهِمَليولَ    بِأَنَّبِأَنَّبِأَنَّبِأَنَّ    عسولَرسولَرسولَرسر    اللَّهاللَّهاللَّهـلَّى     اللَّهـلَّى صـلَّى صـلَّى صص     اللَّـه اللَّـه اللَّـه اللَّـه     ـهَليع ـهَليع ـهَليع ـهَليع    وووو     ـهال ـهال ـهال ـهـى     الصـى وصـى وصـى وصنَ     بِـأَنْ بِـأَنْ بِـأَنْ بِـأَنْ     وـسحنَ يـسحنَ يـسحنَ يـسحإِلـى إِلـى إِلـى إِلـى     ي    
،هِمنسحم،هِمنسحم،هِمنسحم،هِمنسحم    وووو    زَتجاويزَتجاويزَتجاويزَتجاونْ    ينْعنْعنْع؟    عهِميئس؟مهِميئس؟مهِميئس؟مهِميئسقالُواقالُواقالُواقالُوا        م  :  :  :  :وووى        ماماماما        وىفىفىفنَ        ذاذاذاذاهههه        فنَمنَمنَمةِ        مجةِالْحجةِالْحجةِالْحج؟        الْحهِملَي؟عهِملَي؟عهِملَي؟عهِملَيفَقالَفَقالَفَقالَفَقالَ        ع        هلَيعهلَيعهلَيعهلَيع    

المالسالمالسالمالسالمالس : : : :َلوَلوَلوَلو    كاَنتكاَنتكاَنتةُ        كاَنتةُالْإِمارةُالْإِمارةُالْإِمارالْإِمار    يهِمفيهِمفيهِمفيهِمف    َلمَلمَلمةُ    َتكُنَِتكُنَِتكُنَِتكُنِ    َلميصةُالْويصةُالْويصةُالْويصالْو    بِهِمبِهِمبِهِمبِهِم . . . .ثُمثُمثُمقالَقالَقالَقالَ    ثُم     ـهَليع ـهَليع ـهَليع ـهَليع     المالـس المالـس المالـس المَفمـاذا َفمـاذا َفمـاذا َفمـاذا : : : : الـس    
قاَلتقاَلتقاَلت؟    قاَلتش؟قَُريش؟قَُريش؟قَُريشقالُواقالُواقالُواقالُوا    قَُري : : : :تَتجاحتَتجاحتَتجاحتَتجَرةُ    بِأَنَّهابِأَنَّهابِأَنَّهابِأَنَّها    احَرةَُشجَرةَُشجَرةَُشجولِ    َشجولِالرَّسولِالرَّسولِالرَّسلَّى    الرَّسلَّىصلَّىصلَّىصص    اللَّهاللَّهاللَّهاللَّه    هَليعهَليعهَليعهَليع    وووو    هالهالهالهَفقـالَ َفقـالَ َفقـالَ َفقـالَ     ال     ـهَليع ـهَليع ـهَليع ـهَليع    

المالسالمالسالمالسالموا: : : : السَتجوااحَتجوااحَتجوااحَتجَرةِ    احَرةِبِالشَّجَرةِبِالشَّجَرةِبِالشَّجبِالشَّج    ووووا    وواأَضاعواأَضاعواأَضاعَرةَ    أَضاعَرةَالثَّمَرةَالثَّمَرةَالثَّمالثَّم!!!!        

  

  انصار معنى در

  سقيفه در امامت به نسبت قريش و انصار استدالل رد

 انـصار  دربـاره ) ص (پيـامبر  كـه  نكرديـد  اسـتدالل  قرآن آيه اين به آنها با چرا

! درگذريـد  آنهـا  بـدكاران  از و كنيد رفتار نيكى به آنها نيكان با: فرمود سفارش

 اگـر : داد پاسـخ  كند؟ مى دور زمامدارى از را انصار حديث اين چگونه پرسيدند

 نداشـت  معنـايى  آنهـا  درباره كردن سفارش بود، آنان در حكومت و زمامدارى

 از مـا  گفتنـد  مى قريش: دادند جواب گفتند؟ چه سقيفه در قريش پرسيد، سپس(
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 اش ميوه اما!! كردند استدالل رسالت درخت به) فرمود) ع (امام رسالتيم، درخت

  .ساختند ضايع را

 


